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RESUMO  

Os símbolos e os signos de Noites do Sertão, de João Guimarães Rosa, apresenta o 

estudo de uma edição da obra referida, publicada em 1975, pela Livraria José Olímpio 

Editora. Agora extinta. Nossa prioridade é mostrar ao leitor a degradação resultante da 

alteração resultante da omissão de alguns aspectos da edição especificada, que pode ser 

constatada nas edições posteriores; principalmente, nas mais recentes. O primeiro capítulo 

desta dissertação privilegia a análise e a explicação de inscritos que são registrados na 

parte exterior da obra; ou seja, na capa. O segundo capítulo apresenta reflexões sobre o 

anverso dessa capa ou, melhor dizendo, a página do lado esquerdo: ali estão os enigmas 

que o autor utiliza com a intenção de indicar ao leitor situações de suas narrativas. Ainda 

meditaremos sobre a significação das epígrafes deste texto literário; sobre o valor 

semântico dos nomes das personagens mais importantes e sobre a conexão existente entre 

Noites do sertão e outros textos literários. No terceiro capítulo, explicitaremos a relação de 

contigüidade entre Noites do Sertão e algumas idéias do platonismo. O capítulo quatro se 

ocupa do estudo dos símbolos motivo de nossa pesquisa, sejam eles imagéticos ou 

gráficos, sobre a perspectiva de uma visão Junguiana (C.G.Jung) e, no capítulo cinco, 

analisamos as possíveis relações de Noites do Sertão com outros escritos do mesmo autor. 

Finalmente, apresentamos um vocabulário que consideramos de suma importância para a 

compreensão do valor semântico das palavras mais complicadas de entendimento, usadas 

na escrita de João Guimarães Rosa.  
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RÉSUMÉ 

Les symboles et les signes de Noites do Sertão, de João Guimarães Rosa, contient 

l’étude d’une édition de cette ouvrage, publié par Livraria José Olímpio Editora, en 1975. 

Un éditeur arrêtée. Notre priorité c’est montrer au lecteur les dégradations résultants 

d’altérations ou d’omissions qu’on vérifie dans les publications postérieurs; d’une manière 

spécifique, les éditions mais récents.  Dans le primiere chapitre, notre recherche privilégie 

l’analyse et l’explication de las inscirtions qui sons enregistré dans la partie exterior, ou 

dans la couverture de ce livre. Le deuxième chapitre traite des réflexions sur ce qui se 

réfère au revers de la couverture, dans le côté gauche: les énigmes dont l’auteur utilise avec 

l’intention de bien idiquer au lecteur orientations pour envisager les aspects des narratives. 

Combien, nous méditerons ici sur la signification des épigraphes de cette ouvrage; sur les 

noms des personnages les plus importants et sur la connexion de ce livre avec autres textes 

littéraires. Dans le troisième chapitre nous explicitons la rélation de contiguïté avec cette 

ouvrage et le platonisme. O Chapitre quatre s’occupe d’étudier toutes cettes symboles 

vérifier ici sur la pérspective de la vision Junguienne (C.G.Jung); et dans le cinq, analysons 

les relations possibles de cette ouvrage avec autres livres du même écriteur. Finalement, 

nous présentons un vocabulaire qui est très importants pour la compréhention des mots 

mais compliqué dans ce texte écrit pour João Guimarães Rosa. 
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1. INTRODUÇÃO 

Nosso trabalho diz respeito ao estudo dos símbolos e dos signos de Noites do 

Sertão, de João Guimarães Rosa. Nele priorizaremos tanto o estudo do nome em si, quanto 

os conceitos que porventura poderão ser atribuídos às palavras e às imagens presentes na 

obra do referido autor. Conseqüentemente, conforme o tipo de procedimento que hora 

propomos, a nossa perspectiva de estudo dessa forma de linguagem estende a validade de 

nossa afirmação para a discussão em torno do conceito de signo, de linguagem e de 

símbolo. O fato é que, de acordo com a maneira de escrever desse autor, a concepção de 

signo acaba excedendo na sua literatura o limite meramente objetivo que pode ter uma 

palavra, possibilitando-nos considerá-la como elemento lingüístico que pode nos remeter a 

diversos outros valores semânticos, transcendentes ou até espirituais. Antes da linguagem 

escrita, vieram os símbolos e a ancestralidade dos mesmos não nos deve ser colocada como 

distante e absurda, pois temos uma ligação com esse passado pelo recebimento de todo um 

legado de conhecimento, tal qual o que a história nos revela. A leitura em si é um processo 

de decifração de insígnias. Ela discorre por sobre um conjunto de imagens gráficas, que 

constituem a linguagem escrita. Acreditamos que o leitor, no trato com essa técnica, deverá 

proceder olhando para o que lê como um signo, um nome a ser decifrado, através da 

observação de todo o seu percurso histórico, na condição de elemento antropológico da 

linguagem. Os termos devem ainda ser considerados pelas alusões que podem ser por eles 

alegoricamente sugeridas. As palavras evocam imagens. Tendo como preferência essa 

perspectiva de visualização do texto literário, nosso estudo encaminhará o leitor pelas 

veredas das Noites do sertão, de João Guimarães Rosa, priorizando a observação do seu 

vasto arsenal significativo, tanto literal como alegórico.  
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Depois de termos folheado várias versões da referida publicação, escolhemos a 6ª 

edição de Noites do Sertão (Corpo de baile), de João Guimarães Rosa, sob a coordenação 

da José Olímpio Editora. Rio de Janeiro, 1979. Essa obra é o resultado de uma tripartição 

que se deu em Corpo de Baile, publicado pela primeira vez em dois tomos, em 1956. Esses 

tomos continham no seu interior as narrativas intituladas Campo Geral, Uma Estória de 

Amor, A Estória de Lélio e Lina, O Recado do Morro, Lão-Dalalão (Dão-Lalalão)I, “Cara-

de-Bronze" e Buriti. Quanto à tripartição, foi por via dela que essas narrativas foram 

reeditadas anos depois com os três seguintes títulos, ainda sob auspícios da José Olímpio 

Editores: Manuelzão e Miguilin, No Urubuquaquá no Pinhém e Noites do Sertão. 

Diferenciando-se em suas capas o nome de cada obra; ou seja, o título e a aparência da cor 

de fundo — amarelo-ouro para Noites do Sertão, verde para Manuelzão e Miguilim, e rosa 

para No Urubuquaquá, no Pinhém —, esses livros contêm, impressas em suas capas, 

ilustrações de figuras simbológicas, criadas por mãos de Poty. Tais ilustrações foram 

utilizadas para sugerir, através de uma linguagem mais ancestral, sentidos e significados 

metaforizados nos textos.  

O primeiro capítulo desta dissertação tem como objetivo tratar da decifração dos 

valores imagéticos dos referidos símbolos e da sua relação com a semântica das narrativas 

da obra Noites do sertão. Ponderamos que esse procedimento deve caracterizar o primeiro 

olhar sobre esse livro e seus atrativos externos. Já aí sentimos o peso de uma linguagem 

bastante enigmática, que também se mostrará internamente, através da escrita do autor.  

                                               
I Lão-Dalalão (Dão-Lalalão): esse título, que consta em Corpo de Baile (1956), 

foi alterado em edições posteriores, constando em edição de 1979 sob a forma 

ortográfica: Dão-Lalalão (O devente) — ver explicação do sentido do termo na 

pág.: 51.  
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É de mister observar, entretanto, que as imagens idealizadas pelo artista plástico 

Poty foram utilizadas como elemento de relação com todas as narrativas que compunham 

Corpo de Baile. Por isso, escolhemos para exame as representações do aspecto das 

imagens da capa que consideramos mais intimamente relacionadas a Noites do Sertão.

A nossa leitura e conseqüente análise seguem pela demonstração do que foi 

impresso no verso da capa deste livro. Está lá a apresentação da obra que se dá da seguinte 

maneira: 

Leia de  

GUIMARÃES ROSA estas extraordinárias NOITES DO SERTÃO.  

Os da noite: como sabem ser sozinhos!  

As árvores querem repetir o que de dia disseram as pessoas.   

Horas almas. 

                                                                                               GUIMARÃES ROSA

Segue-se a isso:  

SOROPITA ⎯ suas armas, sombras e cicatrizes. Doralda, a que cheirava a rosa 

branca e sassafrás. A prostituta sorridente. Um cachorro latindo em alguma 

parte. Soropita, o que matava. Um cego não se esquecia das vozes humanas. Os 

que viravam o rosto, com medo de Deus. O amigo condenado à morte. A ceia 

antes de matar. Noites de amor. Terror e fim, no arraial do Ão. 

SONS de pavor.  Três vezes a hora relembrada. A linda mulher prisioneira na 

fazenda. O passado mudo sempre de forma. Um homem que não dormia nunca. 

O coro das Mulheres-da-Cozinha. No sertão, longe de tudo. A absurda ⎯ com 

cara de assassina. A nudez sob as roupas e os olhos que a possuem. Morta ao 

amanhecer. Espantosa revelação. O amor é que é o destino verdadeiro. 
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Essa apresentação da obra é feita através de um conjunto de pequenos enigmas, 

compostos de frases retiradas de locais estratégicos de compreensão e inter-relação de 

sentidos, respectivamente, das narrativas Dão-lalalão (O devente) e Buriti. Desse modo, 

objetivamos também analisar os dois referidos textos, explicando as semelhanças ali 

implícitas que justifiquem a ponte que vamos estabelecer entre as narrativas e as sentenças 

acima expostas. 

Seguiremos então nossa travessia, conforme a seqüência do que se mostra no livro 

motivo desta análise, à medida que o formos folheando. Vamos passar pela imagem do 

autor sendo recebido com honras na Academia Brasileira de Letras, e pelas indicações 

bibliográficas de abertura de capa:  

Livraria José Olympio Editora apresenta a 6ª edição de Noites do Sertão 

(“Corpo de Baile”), de João Guimarães Rosa. Coleção Sagarana. Volume nº 

14. 1979. LIOE — em símbolo, grafada em arte da editora, impresso — Rio de 

Janeiro.  

Chegaremos às epígrafes do livro, das quais daremos a nossa interpretação, 

buscando proceder com base em fundamentação teórica. Apresentaremos uma reflexão em 

torno de — o Coco de festa, do Chico Barbós, dito Chico Rabeca, dito Chico Precata, 

Chico do Norte. Chico Mouro, Chico Rita — na Sirga, Rancharia da Sirga, Vereda da 

Sirga, Baixio da Sirga, Sertão da Sirga—. Explicaremos também o sentido dos títulos das 

narrativas que compõem Noites do Sertão, enveredando posteriormente pelos mistérios dos 

nomes das personagens principais de Buriti e Dão-Lalalão (O devente): deste último, o 

enigmático Soropita; a maravilhosa Doralda, ouro que nos remete às civilizações 

originárias. Eis o nosso objetivo fundamental: a observação dos valores semânticos das 

nomenclaturas utilizadas pelo autor, tanto no processo de intitulação de seus textos, quanto 

na atribuição dos nomes aos seus personagens. Enfim, objetivamos elucidar nomenclaturas 
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e ou imagens utilizadas na confecção da obra de João Guimarães Rosa, explorando 

imagens e palavras utilizadas em Noites do sertão, principalmente aquelas que surgem 

acompanhadas de um amplo valor alegórico ou de alusão a dado elemento ou realidade. 

Por fim, observaremos também a vinculação entre Noites do Sertão e outras obras, 

aspecto de que falaremos no capítulo intitulado paráfrases, ou  trânsito de sentidos entre - 

textos; bem como a relação entre a primeira desse livro e o Fedro, de Platão.
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2. NOITES DO SERTÃO — OS SÍMBOLOS DA CAPA 

A sexta edição da obra Noites do sertão, de João Guimarães Rosa, publicada pela 

José Olympio Editora (1979), apresenta um modelo de capa instigante, pela intensidade de 

sentidos que os símbolos ali grafados podem elucidar em termos de relação com o seu 

conteúdo. Essas capas compõem-se de ilustrações de Poty impressas nos seus anverso e 

reverso. Fato que se verifica não só na obra acima citada, mas em todas as outras edições 

literárias na época desmembradas de Corpo de baile. Estampam-se nas partes exteriores 

desses livros imagens enigmáticas que certamente foram utilizadas para indicar de forma 

simbológica muito do que tematicamente se revela ao longo das referidas narrativas de 

João Guimarães Rosa.  

Façamos, então, uma descrição do que se mostra nas capas de frente e de trás de 

Noites do sertão.  

No frontal superior do anverso, temos uma catedral medieval que surge à esquerda 

de um cavaleiro com espada em punho, erguida para além da altura de sua cabeça. Na 

margem superior direita, uma carabina, um negro e um cachorro, como que embaraçados. 

Abaixo desses, uma borboleta e uma ave. Bem ao centro dessa parte superior, estão 

destacados em um quadrado escuro, o nome do autor e o titulo da obra: João Guimarães 

Rosa, Noites do sertão. Na margem esquerda superior, desenha-se a copa das palhas de um 

buriti imenso, estendendo seu caule que se planta já na parte inferior dessa margem, com 

uma de suas folhas maduras se desprendendo. Ainda na parte superior do frontal esquerdo, 

entre o buriti e o quadro referido, temos um lagarto e, abaixo deste, um touro com a cabeça 

quase ao centro da capa, que se acha de costas para o lagarto, olhando para o observador; 

seguido à direita, respectivamente, de uma serpente, que o ataca de bote; de um rei de 
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ouros, com a simbologia de um império medieval expresso em imagem sobre sua coroa, e 

de um sabre apontando para baixo. No frontal inferior esquerdo, temos um sacerdote 

substituindo a parte mais grossa do tronco do buriti; à sua direita, a cabeça de um esqueleto 

com a imagem de um tatu substituindo seu tronco e abaixo do tatu uma arma apontando 

para ele. Ainda à direita desses, respectivamente, um cavaleiro, de fronte, em montaria, 

conduzindo uma criança no colo; um soldado de arma em punho, quase de perfil; uma 

mulher e, bem abaixo, já à esquerda, um gato sobre um tamborete.  

Por trás, a capa traz os mesmos símbolos; só que dispostos em posição invertida, se 

observados em oposição à capa de frente. No seu frontal superior esquerdo, temos o negro 

de pé, embaraçando-se no cachorro. À sua direita temos respectivamente o cavaleiro 

medieval, a catedral medieval e o buriti escorrendo-se ao longo de toda a margem direita 

da folha, com um sacerdote simbolizando a parte mais grossa do caule. A ave e a borboleta 

estão agora do lado esquerdo, acima do rei de cabeças invertidas horizontalmente, com 

símbolo de fortalezas em suas coroas; à direita deste, a serpente que dirige sua boca aberta 

em bote para o touro. No meio, mas bem à esquerda, ao lado da cabeça inferior do rei, 

temos o sabre que aponta a cabeça de uma mulher, a qual surge embaixo, seguida à direita 

respectivamente de um homem com bornal, quase de perfil, armado de carabina, e do 

cavaleiro em montaria, só que agora em partida, de costas, conduzindo a criança no braço; 

à direita, bem abaixo, do lado dos pés do animal, um gato sobre um tamborete e, acima 

dele, uma arma engatilhada, apontando para o tatu, que se acha agora na margem direita da 

página, simbolizando ainda o tronco da cabeça do esqueleto, agora também do lado 

esquerdo do tronco do buriti.  

O que há entre essas capas é um jogo de percepção que inverte a perspectiva de 

uma em relação à outra. É como se a capa da frente fosse a original e a de trás apenas uma 

cópia da primeira, ou a sombra, a impressão. Para ressaltar essa característica, Poty 
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trabalha com as cores, visto que no frontal a capa aparece em fundo amarelo-ouro, com as 

imagens contrastando entre o preto e o branco; ao passo que, na parte de trás, ela apresenta 

fundo preto com as imagens também pretas, em formato de impressão, apenas contornadas 

pelo amarelo-ouro em suas linhas. Enfatiza-se assim, como diferença, a inversão de 

perspectiva, pois da mesma maneira que todas as imagens, o buriti que aparece do lado 

esquerdo na capa de frente surge na de trás do lado direito. Todos esses elementos são 

invertidos; colocados em sentido oposto ao modo natural, mostrando-se como indícios, 

índices, símbolos de uma temática fundamental da obra de João Guimarães Rosa: a da 

visualização das imagens explorando diversas perspectivas de observação. Importa na 

escrita desse autor o real e sua sombra; o contraste entre os diversos ângulos de 

observação, como um jogo de luz e sombra; a oposição entre o si mesmo e o outro; a 

diferença entre a imagem real e o seu reflexo, conforme também o que se pode verificar, 

quando nos colocamos diante de um espelho.   

Uma observação mais atenta desses símbolos nos levará a constatar, na parte de 

trás, obviamente, a ausência do quadrado central superior, em que se destaca o título da 

obra, possibilitando em substituição, o surgimento, no seu avesso, de toda a estrutura 

corporal do cavaleiro medieval. Ali perceberá também a ausência da carabina que surge na 

capa da frente, à esquerda do negro. Essa ausência material da carabina está diretamente 

ligada a situações que se apresentam em Dão-Lalalão (O devente). Podemos dizer que o 

ato da omissão da carabina está relacionado ao fato de que nessa narrativa, ao término de 

sua saga, Soropita veio a se libertar do medo da arma, ou da sombra daquele que a 

conduzia, o negro Iládio. A atitude, resultante da ira de Soropita, de ameaçar de morte e 

expulsar o Iládio de próximo de si, representa uma reação de cunho psíquico que esse 

personagem teve, libertando-se de certas sombras negras do passado que o atordoavam.  
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A imagem do sacerdote que aparece como substituição à parte mais grossa do buriti 

revela a idéia de um forte elo entre o homem e a religião, a terra e o céu, pois se confunde 

com o gigantesco buriti, que vai reto para cima, aproximando-se de Deus. É muito comum 

também, em toda a literatura universal — e agora estamos usando o termo literatura num 

sentido geral, no tocante a tudo que se escreve — associar-se a mulher à figura da serpente. 

Certamente pela contigüidade entre elas no que se refere à sagacidade, dissimulação, 

sutileza de movimentos e atitudes, etc. O mesmo se pratica quando da aproximação do 

homem ao touro, que, por sua vez, liga-se ao masculino como representação da sua 

virilidade e vigor físico. Essas imagens, símbolos de oposição entre valores do feminino e 

valores do masculino se expressam no centro da capa pela imagem da serpente que dirige 

seu bote para o touro. 
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3. SÍGNOS TEXTUAIS DE NOITES DO SERTÃO 

Até então, nosso trabalho se ateve às elucidações e fundamentações em torno das 

imagens da capa e dos sentidos que os símbolos ali presentes podem depreender ou 

subentender do que está inscrito no exterior da obra. Tratemos agora do que se vê no seu 

interior, observando-se o que vem na seqüência, ainda na capa; só que na sua parte interna, 

por trás do rosto. Remetemo-nos, assim, às expressões: Os da noite: como sabem ser 

sozinhos!; As árvores querem repetir o que de dia disseram as pessoas.; Horas almas. Elas 

poderiam ser resumidas no que seria uma forma de dizer da escuridão e da idéia de 

permanência dos movimentos vitais nessa hora de vigília; em outras palavras, são 

sentenças obscuras que nos remetem ao imaginário dessas horas sombrias.  

A primeira frase expressa uma idéia de maior capacidade sapiencial no convívio 

com as sutilezas dos estranhos movimentos vitais que ecoam no momento noturno; além 

de conter uma idéia de harmonia entre a hora noturna e o estado da solidão. Essa sapiência 

— postulada através da expressão sabem ser sozinhos — induz à idéia de que é preciso ser 

tão sorrateiro quanto os seres que na noite irrompem do silêncio para entender o que nessa 

hora se expressa; a idéia de que só os da noite captam as sutilezas noturnas. 

O Chefe Zequiel, por certo, ouvia toda agitação de insônia. — Ih, uê... Quando 

a coisa piora de vir, eu rezo! — o Chefe se benzia. No chão e na parede do 

moinho, ele riscou o signo-salomão. O Chefe Zequiel mede o curto do tempo 

pelo monjolo. Espera os galos. Do que ele sabe, conquisidor, teme o com o til do 

Cão, o anhanjo. Ele não tem silêncio. Desde de quando dão voado os morcegos-

pequenos, que vêm morder a veia-do-pescoço dos cavalos e das mulas, soprando 

doce, de asas, em quando no chupo, e aqueles animais amanhecem lambuzados 

de sangue. Os ratos espinhosos, que farejam com uma venta e depois com a 

outra, saem de seus buracos, no chão da mata. Um crocitar grosso: o jacu-assu. 

Depois, o gangolô de aviso, em pescoço de boi. Canta a rã, copos de olhos. O 
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zuzo de asas, degringolando, dos morcegos, que de lugar em lugar sabem ir — 

somente pelos canais de escuridão. Só não se ouve é lontra nadar e mergulhar, e 

a coruja estende asas. Mas ela alimpa o bico. Dá estalos, rosnou, a coruja-branca, 

rouca raiva. Quando assim, é coruja doente, que as outras corujas estão matando. 

Quem perdeu uma moedinha de tostão, no campo, ela pega a tinir, sozinha. O 

senhor ouve o orvalho serenar. E umas plantas dão estalos. A coruja está sempre 

em contra-luz de qualquer lumiado em pratear de folhas. Ela baixa, num revence. 

O ratinho dá um tão diabo de grito, afiante, que ele a irrita. Seguiu-se uma 

sossegação, mas que enganosa: todos estão caminhando, num rumo só, os que 

têm sua vivenda no campo ou no mato. Eles vão a contra-vento. Todos são 

sorrateiros. Os da noite: como sabem ser sozinhos!

                                                                                           (Noites do sertão — Buriti Págs.: 140, 141)  

A segunda sentença, As árvores querem repetir o que de dia disseram as pessoas, 

enfatiza a idéia de vida natural que se move mais intensamente à noite, principalmente, se 

observada em oposição à hora de atividade e repouso humanos. Repouso para a maioria, 

porém podendo ser sinônimo de vigília constante para alguns; especificamente para o 

Chefe Zequiel, o qual nunca consegue descansar sua mente. A vida não é o homem. A vida 

contém toda a natureza e esse homem é apenas uma ínfima parte, dentre todos os seres 

viventes. A natureza noturna invade o silêncio e se expressa através de seus sinais. A noite 

nos dá a possibilidade de melhor ouvir o barulho do vento que interage com as árvores na 

intensidade de seu sopro sobre as folhas, impulsionando seus galhos, fazendo-os sussurrar, 

gemer, ranger, comunicar, desde a parte mais fina do caule, até as entranhas, às raízes. À 

noite, é mais perceptível a expressão da natureza. Nesse momento, ela pode ser ouvida, 

observada, sentida nas suas sutilezas. O mar da noite se ouve.  

O Chefe Zequiel: 

— “... Mesmo muito antes do primeiro galo em-cantar, que foi, um cão 

uivou no terreirinho do José Abel...” O Chefe, ele escuta, de escarafuncho. Trás 

noite, trás noite, o mundo perdeu suas paredes. Fere um grilo, serrazim. Silêncio. 

E os insetos não milhões. O mato — vozinha mansa — aeiouava. Do outro mato, 

e dos buritis, os respondidos. Mais frio e cheio de calor, o Brejão bole. Um peixe 

espiririca. Um trapejo de remo. Um gemido de rã. O seriado túi-túi dos paturis e 
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maçaricos, nos piris do alagado. Nunca há silêncio. As ramas do mato, um vento, 

galho grande rangente. As árvores querem repetir o que de dia disseram as 

pessoas. 

                                                                                                            (Noites do sertão — Buriti  Págs.: 134) 

 Essas horas são também as horas almas, conforme a terceira sentença.  

Trotam ou pulam, ou se arrastam, esbarrando para pressentirem as cobras, 

enrodilhadas onde os trilhos se cruzam. Uns deixaram em buracos de oco de pau 

seus moles filhotes, num bolo, quentinhos e gorduchos, como meninozinhos, 

num roçar de pelugens, ainda têm os olhos fechados. Os olhos do gato-bravo 

braseiam. O rio virou de lado de dormir, gole d’água, gole d’água. Coruja, no 

meio da noite, pega os passopretos, empoleirados nos bambus ou nas mangueiras 

fechadas. Pega. Os outros passopretos arrancam, dão alarme, gritam: — Chico! 

Chico!... Os bois dormem como grandes flores. Deitados nos malhadores, o 

cheiro deles é mais forte. Os cavalos comem no escuro. Crepita, o comer deles, 

tererê. E às vezes bolem com as éguas, vão longe com aqueles relinchos, sobem 

morro galopeando. Denegrim, manso e manso, a coisa. Doem as costas do 

Chefe, a partir dos ombros. De da testa, e em baixo no pescoço, esfriam dedadas 

de suor, que oleia. O pior, é que todo dia tem sua noite, todo dia. Evém, vem: é a 

coisa. A morma. Mulher que pariu uma coruja. Cachorro desperta e renova latido 

de outro cachorro longe, eles levam notícia errada a uma distância enorme. 

Homem quiser dormir, é como ter vertigem. Essa que revém, em volta, é a 

morma. Sobe no vaporoso. — Desconjuro! Tem formas de barulhos que 

ninguém nunca ouviu, não se sabe relatar. O Chefe guarda todos eles na cabeça, 

conforme não quis. Não quis, até aos respingos do campo, até aos galos, no 

pintar da aurora. Então, o xororó pia subindo uma escadinha — quer sentir o seu 

do sol. Mas o que demora para vir, o que não vem, é mesmo esse fim da noite, a 

aurora rosiclara. Onde agora, é o miolo maior, trevas. Horas almas.

                                                                                        (Noites do sertão — Buriti Págs.: 141-142)

  

Constata-se, pela observação dos fragmentos destacados, que as três frases de 

abertura estão mais diretamente ligadas à segunda narrativa de Noites do Sertão, Buriti. As 

passagens deste texto literário, nas quais essas sentenças aparecem, mostram a evolução 

dos movimentos da natureza noturna, desde o pôr do sol, até o início do outro dia, ao 

amanhecer. Mas a ênfase mesmo é para os sofrimentos de um personagem que se debate 



21

entre a sua extrema acuidade de percepção e as interferências noturnas captadas por ele nos 

mínimos detalhes, colocando-o num estado de pavor e plena insônia. O Chefe Zequiel tem 

a doença, ou o dom, de captar tudo, até o menor ruído noturno. Por isso, nunca consegue 

dormir, sempre perturbado.  

Abaixo dessas citações, João Guimarães Rosa nos apresenta dois conjuntos de 

sentenças formadas de períodos simples, às vezes de valor nominal, que insurgem como 

pequenos enigmas que só são possíveis de melhor e maior entendimento por uma análise 

mais detalhada dos mesmos. Vejamos o primeiro conjunto de sentenças. Estas se referem à 

novela de abertura da obra: Dão-Lalalão (O devente) e, como se disse, podem ser 

encontradas metaforizadas em sentidos que se disseminam por pontos estratégicos de 

compreensão dessa narrativa.  

SOROPITA ⎯ suas armas, sombras e cicatrizes. Doralda, a que cheirava a rosa 

branca e sassafrás. A prostituta sorridente. Um cachorro latindo em alguma 

parte. Soropita, o que matava. Um cego não se esquecia das vozes humanas. Os 

que viravam o rosto, com medo de Deus. O amigo condenado à morte. A ceia 

antes de matar. Noites de amor. Terror e fim, no arraial do Ão. 

Em relação à primeira expressão, Soropita ⎯⎯⎯⎯ suas armas sombras e cicatrizes, ela 

apresenta três sintagmas a que faremos consequentemente alusão, visto que notamos neles 

uma relação essencial com a conduta do personagem principal de Dão-Lalalão (O 

devente). Soropita, por vezes surge como um homem de armas; mas, de princípios. O que 

matou Antônio Riachão, Dendengo, João Carcará, Mamaluco. Por sua valentia, veio a ter 

fama de justiceiro, tendo sobrevivido aos vários ferimentos de que também foi vítima, 

nesses duelos. Por isso, vive seu martírio, de que ainda sente por vezes manifestação. Tudo 

se dá conforme a sina do herói que, fugido de um passado marcado como um momento de 

travessia bastante difícil, vive um tempo em que fora obrigado a proceder com violência 

para se livrar dos embaraços em que se metia. Nesse período, a sombra da morte quase o 
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arrasta, deixando inclusive suas marcas e cicatrizes. Apesar do tempo decorrido, essas 

inquietações são vez por outra expressas, seja por meio de dores e achaques, seja por via de 

reações de ordem psicológica como lembranças, recordações indesejadas, cheias de 

imagens deturpadoras do seu universo de realidade, manifestas principalmente através da 

mancha negra de um passado povoado de lembranças que o atordoam. O desafio do herói 

problemático é liberta-se destas sombras. O mesmo, no presente da narrativa, reabilita-se 

num universo de pessoas normais, vivendo agora um intenso romance com Doralda. 

Entretanto, esse é que é o medo fundamental de Soropita: tão feliz com Doralda e, apesar 

disso, inseguro; ou seja, ele receia que se revelem tanto coisas ligadas às suas práticas 

passadas, quanto às da vida da esposa, que também havia passado pelas obscuras noites 

dos cabarés.  
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Doralda, a que cheirava a rosa brancaII e sassafrásIII. Doralda é o nome essencial 

da personagem. Antes ela havia sido cognominada com outros apelativos que revelam os 

descaminhos resultantes de desvios da linha de essencialidade de sua travessia: o primeiro 

fora Dola, igual minha mãe me chamava (Noites do Sertão — Dão-Lalalão (O devente) 

pág.: 7); depois, Dadã, e Sucena. Finalmente, Doralda, Dona Doralda, esposa de Soropita. 

Observe a idéia ascendente e diferencial contida em Dola, Dadã, Sucena, Doralda. É a 

mesma pessoa, em diferentes momentos. Há transmutações, fases, em Doralda, como há na 

rosa branca, pois ela contém o dom de se mostrar de diferentes maneiras, dependendo do 

ciclo. Pela manhã, as rosas brancas desabrocham em sua cor essencial, ao meio dia ficam 

vermelhas, e róseas à tarde. Como se vê, a segunda sentença contém atribuição de valores à 

figura feminina através da relação de seu nome à rosa branca e ao sassafrás. Da rosa branca 

e do sassafrás, o autor extrai seus cheiros e cores para relacioná-los sensoriamente à 

construção de um maravilhoso perfil de mulher. Pela observação mais detalhada dessa 

                                               
II Rosa-branca s.f. ANGIOS m.q. ROSA-LOUCA (Hibiscus mutabilis) 

GRAM pl.: rosas-brancas — rosa-louca — s.f.ANGIOS arbusto (Hibiscus 

mutabilis) da fam. das malváceas, nativo da Ásia tropical, de folhas ásperas e 

flores brancas pela manhã, vermelhas ao meio-dia e róseas à tarde  GRAM pl.: 

rosas-loucas  SIN/VAR amor-dos-homens, aurora, mimo-de-vênus, papoula, 

papoula-de-duas-cores, rosa-branca, rosa-de-são-francisco, rosa-paulista 

III Sassafrás s .m.(1721-1738 cf. MS6) ANGIOS 1 design. comum às plantas do 

gên. Sassafras, da fam. das lauráceas, que reúne três spp., nativas do Leste da 

Ásia e do Leste da América do Norte 1.1 árvore (Sassafras albidum) nativa da 

América do Norte, de folhas ovadas ou trilobadas, flores verde-amareladas, em 

corimbos, e drupas ovóides azuladas; anúbia, canela-sassafrás [Espécie cultivada 

como ornamental, de madeira leve e que fornece óleo essencial, outrora muito 

utilizada como medicinal, esp. como antiescorbútico, mas está relacionada ao 

câncer de fígado e tem efeito abortivo.] 2 m.q. casca-preciosa (Ocotea

odorifera)  ETIM lat.cien. gên. Sassafras (1735); f.hist. 1721-1738 salsafraz, 

1765 sassafras
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sentença, podemos diagnosticar o ideal de pureza que pode ser deduzido da relação dessa 

imagem de mulher com o sassafrás, planta muito cultivada como ornamental, de flor 

verde-amarelada, de madeira leve, que fornece olho essencial, outrora muito utilizado 

como medicinal. Quanto às suas tonalidades, o verde nos remete ao imaginário do natural 

em si, da beleza singela dessa mulher, e o amarelo é a cor do ouro, a preciosidade que 

melhor caracteriza esse ser feminino. O ouro essencial da criação, da primeira raça de 

homens, conforme Sócrates cita Hesíodo em: Or il dit d’elle: ‘depuis que le sort a 

recouvert cette race, / On les appelles démons, habitants sacrés de la terre, / Bons, 

secourables, gardiens des mortels’  (Cratyl /397 d-398b) ; ou: Depois que o destino 

recobriu dos homens a raçaIV, / Chamam-se gênios, puros habitantes da terra, / Benévolos, 

defensores e guardas dos mortais; (Palmeira, PE Dias, Crátilo do grego. Lisboa: Livraria 

Sá da Costa).     

O que chamamos de transmutação em Doralda se verifica no curso da narrativa. 

Inclusive, a forma do tratamento exercido por Soropita influi nesse processo 

transformacional. É no momento em que o modo como ele a trata ou refere se dá de forma 

mais desrespeitosa que ela se transforma: 

Era Doralda voltando. Estava com outro vestido, chique, que era de cassa leve, e 

tinha passado pó-de-arroz, pintado festivo o rosto, a boca, de carmins. No 

pescoço um colar de gargantilha; e um cinto preto, repartindo o vestido. E tinha 

calçado sapatos de salto alto ― aqueles que ela só era quem usava, ali no Ão, no 

quarto para ele venerar, quando ele queria e tinha precisão d’ela assim. 

                                                                                                                                             

IV Raça: Obs.: Em verdade, pode-se observar que as duas maneiras de tradução, 

apresentadas em línguas diferentes, mostram a diversidade de interpretações 

possíveis. Uma tradução mais aproximada do que se verifica na referida edição 

francesa poderia se dar por: dizem dela: depois que a sorte recobriu esta raça, / 

Chamam-na demônios, habitantes sagrados da terra, / bons, seguráveis, 

gurdiões dos mortais.   
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Remexida de linda, representava mesmo uma rapariga, uma murixaba carecida 

de caçar homens, mais forte, muito, que os homens. 

                                             (Noites do Sertão― Dão-Lalalão (O devente) p. 59) 

Observe-se ainda que, numa escala gradativa, Doralda cheirava à rosa branca e ao 

sassafrás. Como a rosa branca ela passa por mutações para finalmente chegar à 

essencialidade do sassafrás, à flor Doralda. 

  

Em A prostituta sorridente, é o adjetivo que expressa forte carga significativa no 

tocante ao caráter de Doralda. O termo sorridente é essencialmente revelador da sua boa 

vontade, da alegria e afabilidade acolhedora de quem se mostra acessível ao contato de 

todos. Aquela voz livre, firme, clara, como por aí só as moças de Curvelo é que têm. 

(Noites do Sertão ― Dão-Lalalão (O devente) p. 7). O nome Sucena, como Doralda fora 

também cognominada, refere-se a um momento em que essa personagem vivia a vida 

desprendida dos cabarés:  

...e o nome que lhe davam também, quando ele a conheceu, de Sucena, era 

poesias desmanchadas no passado, um passado que, se a gente auxiliar, até 

Deus mesmo esquece  

                                      (Noites do Sertão ― Dão-Lalalão (O devente), págs. 7-8) 

   

A açucena é o lírio dos campos. Por isso Doralda, quando na condição de Sucena, é 

livre como ser natural e está, inclusive, em momentos posteriores, associada a esse 

universo de liberdade. 

Doralda lá, esperando querendo seu marido chegar, apear e entrar. Ao que era, 

um pássaro que ele tivesse, de voável desejo, sem estar engaiolado, pássaro de 

muitos brilhos, muitas cores, cantando alegre, estalado de dobrar 

                                                              (Noites do Sertão — Dão-Lalalão (O devente), p. 17)  

Uma boa descrição de Doralda pode ser obtida pela observação dos procedimentos 

aconselhados na passagem da Bíblia, que segue:  
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Não acumuleis riquezas na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e os 

ladrões assaltam e roubam. Ajuntai riquezas no céu, onde nem traça nem 

ferrugem as corroem, onde nem arrombam nem roubam os ladrões. Pois onde 

estiverem as riquezas, estará o coração. 

 O olho é a lâmpada do corpo. Se o olho for são, todo o corpo será 

luminoso. Mas se o olho estiver doente, todo o corpo estará na escuridão. Pois, 

se a luz que há em ti for escuridão, como não será a escuridão? 

 Ninguém pode servir a dois senhores. Pois ou odiará a um e amará o 

outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a deus e às 

riquezas. 

 Por isso vos digo: não vos preocupeis de vossa vida com o que haveis de 

comer, nem de vosso corpo, com o que haveis de vestir. Não será a vida mais do 

que o alimento e o corpo mais do que o vestido? Olhai as aves do céu: não 

semeiam nem colhem nem guardam em seleiros, e no entanto, o pai celeste as 

alimenta. E vós não valeis muito mais do que elas? Quem de vós, com suas 

preocupações, pode aumentar a sua idade de um momento sequer? E com o 

vestido, por que vos preocupais? Olhai como crescem os lírios do campo: não 

trabalham nem fiam. E eu vos digo, que nem Salomão com toda sua glória se 

vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje cresce e 

amanhã será queimada, quanto mais a vós, homens de pouca fé!   

                                                                                                                      (Mt. 6, 19-30).  

 Inclusive, esse termo homem de pouca fé pode ser relacionado ao caráter de Soropita, 

pois é o seu olho que está doente, o seu olho que propicia ao corpo mergulhar na escuridão 

de suas inquietações e delírios psicológicos:  

Ele estava ali, deitado. Seco. Sujo. Sempre tudo parecia estar pobre, sujo, 

amarrotado. As roupas. Por boas e novas que fossem, parecia que tinha de viver 

no meio de molambos. Aí, ele sabia que não prestava. Mas, cada vez que estava 

com Doralda, babujava Doralda, cada vez era como se aqueles outros homens, 

aqueles pretos, todos estivessem tornando a sujar Doralda. E era ele, que sujava 

Doralda com a sua semente, por aí ela nunca deixava de ser o que tinha sido... 

Era capaz de fazer isso com uma sua irmã? Era capaz de imaginar um parente 

dele, um amigo mais velho, mesmo o Jõe Aguial, fazendo aquilo com Doralda?     

                                          (Noites do Sertão — Dão-Lalalão (O devente), pág.72)  
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Um cachorro latindo em alguma parte nos remete à atmosfera de terror e medo 

que se manifesta nas reações do herói dessa narrativa. No meio da noite, mesmo quando 

deitados, Soropita ainda exprime atitudes indicativas de um contínuo estado de alerta, de 

tensão. Sentimentos que podem ser notados de forma subentendida pela observação da 

referida frase, pois só a sua vigília freqüente o possibilita preocupar-se em captar as 

interferências, os sons noturnos, principalmente em si tratando do latido de um cachorro, 

posto que esse animal, sendo o vigia, é o que fareja o primeiro sinal, dando aviso, quando 

da presença estranha.  

A quinta sentença, Soropita, o que matava, refere-se à seguinte situação: O casual 

encontro com o Dalberto, em caminho contrário ao seu, e a condução a contragosto desse 

amigo, no rumo de sua casa, contribuía a cada instante para a intensificação da perturbação 

de Soropita, à medida que se aproximavam de seu destino. O choque do reencontro de um 

amigo de há cinco anos atrás, exercendo ainda o ofício de capataz, como naquele tempo ele 

também o fizera, resulta principalmente do receio de que, tendo ele percorrido as mesmas 

veredas e conhecido os mesmos cabarés, poderiam, finalmente, terem travado relações com 

mulheres, prostitutas com as quais ambos pudessem ter tido conhecimento. Sua mulher, 

Doralda, fora prostituta e, como tal, poderia já ter tido algum contato com aquele que 

levava consigo cada vez para mais perto do perigo de que o inesperado se mostrasse. 

Desconfiado, Soropita investiga o outro sem que perceba, dispondo-se até a matá-lo, caso 

venha a se confirmar algumas de suas suspeitas. 

Um cego não se esquecia das vozes humanas. Soropita, como se fosse um cego, só 

reconhece o amigo pela voz. Essa associação nos conduz à situação na qual Dalberto relata 
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a história do cego a quem dera umas botas de presente. Lembramos que, esse relato a 

respeito da perspicácia dos dotados de cegueira, deixa Soropita atormentado com a 

existência de pessoa dotada de tal poder. Mas ele é que é o metaforicamente cego, que não 

se esquecia das vozes humanas. Ademais, não eram apenas as vozes que o perturbavam, 

mas também muitas imagens.  

O que o Dalberto devia de ter perguntado ⎯ como era possível o cego guardar, 

prender uma pessoa pela voz, em sua cegueira fechada? Aquela voz devia de se 

mexer, lá dentro, em muitas trevas, como muitas cobras brilhantes. Se ele podia 

reconhecer todas, as pessoas que ia encontrando por esse mundo? Assim um 

cego que não via e tudo sabia, e podia chegar, de repente, apontar com o dedo e 

gritar: ⎯ “Você é Soropita!” Então, porque é que um ficava cego? Deus podia 

ter botado os cegos no mundo, para vigiarem os que enxergavam. Esses cegos, 

como os brabos arruaceiros: os valentões, que eram mandados permitido como 

castigo de todos, para destruir o sensível do bom sossego. Pensar nesses, era 

como um garfo rangendo no fundo de um prato, raspava os nervos, feito se um 

estivesse sendo esfolado, aos tantos. Só de se escutar a fala de um valentão, 

discutindo, desafiando, era vergonha que a gente tinha de guardar no resto da 

vida, repuxão de gastura. 

                               (Noites do Sertão — Dão-Lalalão (O Devente), págs.: 35, 36) 

O herói se debate contra si mesmo em questionamentos sobre o passado e o 

presente de sua esposa, sem querer aceitar dela uma intensa transformação, passando de 

prostituta, a mulher de grande caráter, exclusiva, como no presente da narrativa se mostra.

 Caminhando, viu Jesus um homem, cego de nascença. Os discípulos 

perguntaram, dizendo: ‘Rabi, quem foi que pecou, ele ou os pais, para ele nascer 

cego?’ Respondeu Jesus: ‘Ninguém pecou, nem ele nem os pais. Foi para que 

nele se manifestem as obras de Deus.  

                                                                                                             (João 9, 1-3)   

O que é o alimento para a vida do homem é o ato sexual para a vida do gênero.

Essa máxima de Santo Agostinho (De bono caniugali, 6) ― Tomás, de Aquino, Santo. 
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Sobre o ensino (de Magistro) e Os sete pecados capitais; tradução e estudos introdutórios 

Luiz Jean Lauand. – São Paulo: Martins Fontes, 200. – (Clássicos) ― implica a idéia de 

que tanto a prática exagerada de uma como de outra atividade incutem em pecado capital. 

A luxúria, por exemplo, é um, dentre esses pecados, porque por via de sua prática pode-se, 

conseqüentemente, chegar à cegueira da mente, à irreflexão, à inconstância, à precipitação, 

ao amor de si, ao ódio de Deus, ao apego ao mundo e ao desespero em relação ao mundo 

futuro. Essa reflexão está relacionada à sentença, Os que viravam o rosto com medo de 

Deus, por aparecer justamente no momento em que Soropita utiliza em sua mente, como 

modelo maior dessa luxúria (após ouvir, cabisbaixo, os relatos de seu amigo sobre a 

luxuriosa vida dos cabarés de passadas andanças, bem como de Analma, amada por aquele 

capataz bonachão), a história que contavam de um então falecido Major Brão: 

─ Um grande fazendeiro louro, ramo de estrangeiro, que fora dono de enormes. 

Despropósito de riquezas, terras, gado. Tão tudo de rico que não carecia de se 

importar com o que dele falassem. Major Brão vivia adamásio com uma moça, 

muito branca, muito linda, muito dama, que não tinha vergonha nenhuma. Os 

dois não tinham. Pelo que saíam, sol da manhã, num cavalo só, assim o Major 

montado, vestido composto, mas a mulher toda nua, abraçada nele, na garupa. 

Nua dada, toda viva, formosamente: era para todos verem o que em senhora 

nunca se pode ver. Isso sobreproduzia para ela e para ele, o prazer do prazer, as 

delícias. Até ela se apeava, andava para ser olhada mais nua, assim, em 

movimentos, passeando aquela alvura em cima da grama verde, na várzea. Ela ia 

tomar banho, na Lagoa da Laola, perto de onde morava tanta gente. Se alguém, 

homem ou mulher, via os dois passando, virava a cara, com medo de Deus, se 

estremecia.  

                                             (Noites do Sertão― Dão-Lalalão (O devente) p. 38) 

  

  

Sem encontrar nenhuma outra solução que pudesse evitar o inevitável da condução 

do amigo a sua casa, Soropita fantasia a idéia de deixar o Dalberto bem à vontade, 

confiante e seguro, para depois, quando aquele estivesse se sentindo satisfeito e cheio de si, 



30

comido e bebido, surpreendê-lo com a morte. Somente após o jantar é que ele veio a tomar 

ciência de que não havia maliciosa intenção no Dalberto. Essa confirmação se deu, quando 

Soropita apalpara a coronha do seu revólver, momento em que veio a ouvir do outro a 

seguinte declaração: ─ Surupita, o que você falou... Há, você acha que eu acertava em me 

casar com a Analma, o que você pensou, no caminho, que me disse? (Noites do Sertão ―

Dão-Lalalão (O devente) p. 38). Entretanto, tal intenção surge no texto como mera fantasia 

geradora de uma possibilidade que não veio a se concretizar, pois, de acordo com o que já 

conhecemos da ética e dos pressupostos morais desse personagem, essa forma de prática 

traiçoeira é por ele repelida por não concordar com ações efetivadas com tamanha falta de 

lealdade. Ademais, tratava-se justamente de um velho amigo de quem ele salvara a vida. 

Essa forma de conduta, de ética, de respeito a moral é um exemplo patente da influência 

medieval no comportamento dos personagens de João Guimarães Rosa. Em verdade, todas 

as mortes por esse herói praticadas foram decorrentes de conflitos entre duas ou até mais 

partes, munidas de muitas armas. Enfim, completando o raciocínio acima exposto sobre A 

ceia antes de matar, concluiríamos o que vínhamos dizendo pelo seguinte raciocínio: basta 

ver a seqüência do texto para se perceber um encadeamento de atitudes do herói, as quais, 

caso estivessem sucedido, culminariam no fim acima referido. Essa intenção se consumaria 

pela condução do amigo até a casa, a aprazível recepção, o banquete, a bebida, a entrega da 

esposa para o regalo até dos prazeres do sexo, para, por fim, vir a surpresa, à traição, o 

assassínio.

A felicidade é o cheio de um copo de se beber meio por meio. A referência às 

Noites de amor, nos remete ao seguinte momento da narrativa: Após ter vigiado as portas e 

ter tomado meia porção de um copo de água, Soropita dirigi-se para o quarto de dormir, 

manifestando ainda uma inquietação a custo quase omitida por procedimentos estranhos, 
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mas diferenciados do normal. Dentro de seu quarto já se acha Doralda e, repentinamente, 

ele a pede que tire as roupas e que fique completamente nua. Sensualíssima, ela sai das 

vestimentas. Primeiro despe-se do vestido vermelho; depois, tira as brancas roupas íntimas. 

Fica toda nua, purificada, sem marcas de coisas do mundo; como nasceu. Essa atitude é 

extremamente importante na narrativa pelo seu valor simbológico. Numa observação 

gradativa do ato de despir-se, vemos que Doralda, a cada peça que desvencilha do seu 

corpo, fica mais pura, bela e verdadeira, chegando enfim ao estágio de desprendimento 

total das convenções, e ao puro, simples e natural que é o seu corpo nu.  Assim toda 

simples se mostra, expondo-se aos interrogatórios de Soropita. Ele, por sua vez, começa a 

questioná-la, sem censurá-la. Quer saber se teve conhecimento com o Dalberto, quando 

vivera nos bordéis de Montes Claros. Obtendo resposta negativa, continua a indagá-la 

sobre muitos possíveis parceiros do passado. A sutileza de Soropita confunde-se com a 

singeleza das respostas sinceras de Doralda, tão sensual, tão sábia no domínio das artes do 

amor. Doralda, a cada instante em que fala, faz declarações do quanto para ela ele é 

especial, único, essencial, vital. Responde sem simulações a todos aqueles de quem 

Soropita desconfia e, por fim, tranqüiliza-o. E a noite segue sem tumultos, abraçados os 

dois em harmonia, no quarto.  Mesmo assim, entretanto, dúvidas ainda permeiam a mente 

do inquieto Soropita. 

 A última sentença, Terror e fim no arraial do Ao, refere-se ao fato de no outro dia 

Soropita ainda se mostrar turvado por pensamentos obscuros e, para enxotá-los de sua 

psique, expressa reação aterrorizante, agressiva e amedrontadora. Nessas horas iniciais do 

dia, após ter despedido o Dalberto, vem então a receber, na porta de sua casa, a visita de 

um tropel, que num trecho do percurso da estrada por onde retornavam, na tarde do dia 

anterior, os havia acompanhado à distância, e dos dois depois se apartado, quando 
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desviaram da mesma rota, seguindo caminho para o Azedo. Os companheiros estavam 

agora à procura do amigo desde então deles desencontrado. Aos olhos de Soropita, eles 

estavam procedendo como se estivessem desconfiando que o Dalberto houvesse sido 

consumido. Mas não foi o caso, pois que apenas descruzara-se da trajetória daqueles 

capatazes. A presença do negro Iládio junto ao grupo que ali chega repentinamente 

desperta ainda mais turvação no estado moral de Soropita, pois desde que vira aquele 

preto, já naquele instante anterior, em que veio deparar o Dalberto na estrada, associava 

àquela imagem à de uma outra pessoa. Isso porque na noite em que fora a procura de 

Doralda no bordel, não pôde ter com ela, pois estava prestando seus serviços a um outro 

negro, o Sabarás. Além disso, Soropita considerou a forma do comprimento do Iládio uma 

afronta. Doralva passava, sorria, dava de cantar (Noites do Sertão ─ Dão-Lalalão (O 

devente), pág.73). Mas, ele se mostrava inquieto. Um ser completamente modificado. 

Soropita sofre nesse momento uma transmutação:o homem de armas toma conta dele. 

Homem ele era, tinha Doralda e os prazeres por defender, e seu brio mesmo, ia, 

ia em cima daquele negro, mesmo sabendo que podia ser p’ra morrer! Tinha suas 

armas. Nem que não tivesse. Ia no preto. ― “Bronzes!” Teso, duro, se levantou, 

tirado a si vivamente. Aí ele era um homem meio alto, com as calças muito 

compridas, de largas bocas, o paletó muito comprido, abotoado, e o chapelão de 

aba em roda retombada, por sobre o soturno de seu rosto. Riscou um passo, 

semelhava principiar um dansar. ― “Já vou, já volto...” “― Mas aonde, Bem, 

que tu vai?...” ― “Bronzes!...” 

                                                                                    (Noites do Sertão― Dão-Lalalão (O devente) — p. 77) 

Espantado irado, monta em seu cavalo branco, o Apouco, sai em disparada, no 

rumo daqueles cavaleiros que, havia minutos, tinham estado em frente a sua casa. No 

arraial do Ão, encontra o tropel e, sem chance para os que estavam na porta da venda, 

começando a montar em sinal de partida, chega de arma na mão e desdobra-se em gritos 

sobre aquele preto, fazendo-o cair de joelhos e pedir perdão até pelo que não fez, vendo no 
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homem mais perigoso da região a cara da morte. Conforme revela o nome do cavalo que 

naquele momento montava, foi a pouco; ou seja, por bem pouco. Assim, Soropita 

escorraça o Iládio, e, consequentemente, só dessa maneira faz esvair-se de sua mente 

aquela idéia, resolvendo definitivamente o seu estorvo, voltando enfim para casa, disposto 

a abandonar a proposta do Campo Frio e a viver ali ao lado de sua mulher, de sua Doralda. 

  

Passemos agora ao segundo conjunto de sentenças, que também pode ser intuído no 

interior da narrativa nomeada Buriti, de forma semelhante ao que já vimos em relação à 

primeira novela, pois são símbolos semânticos que se metaforizam, disseminados ao longo 

dessa narrativa. 

SONS de pavor.  Três vezes a hora relembrada. A linda mulher prisioneira na 

fazenda. O passado muda sempre de forma. Um homem que não dormia nunca. 

O coro das Mulheres-da-Cozinha. No sertão, longe de tudo. A absurda ⎯ com 

cara de assassina. A nudez sob as roupas e os olhos que a possuem. Morta ao 

amanhecer. Espantosa revelação. O amor é que é o destino verdadeiro. 

  

Uma das marcas de Buriti é a intensa valoração da percepção através dos sentidos. 

Na viagem de retorno ao Buriti Bom, Miguel observa os movimentos da natureza num 

final de tarde e início de noite, ao passo que recorda a primeira vez em que naquele mesmo 

lugar estivera. Suas divagações mentais são marcadas pela exposição de rememorações de 

diálogos ocorridos num momento anterior, entre ele e dois caçadores que o acompanhavam 

e, depois, tendo também se juntado a eles nhô Gualberto Gaspar. Um dos motivos 

fundamentais das conversas eram as aptidões de outros seres da natureza, além do homem: 

Principal, na jungla, não é tanto a rapidez de movimentos, mas a paciência 

dormida e sagaz, a arma da imobilidade. À cabecinha de um coelho peludo, 

sentado à porta de sua lura, no fim de tarde, devem chegar mais envíos sonoros 

que a uma central telefônica.  

                                                                           (Noites do Sertão — Buriti, p. 84) 
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Esse fragmento revela a sagacidade contida na paciência de um coelho que se 

esconde por sua imobilidade, confundindo-se com as outras imagens naturais também 

imóveis. Assim, ele se torna difícil de ser percebido. Muito capta e nada emite. Nessa 

narrativa, o destaque é para o Chefe Ezequiel. Sozinho, no armazém da fazenda, aquele 

louco, atordoado pelos sons da noite, preocupado com algo ou alguém que o persegue, fica 

sempre à espreita, captando todos os tipos de sons de pavor que a noite manifesta. Em 

verdade, a expressão sons de pavor induz aspectos também fundamentais do 

comportamento do Chefe Zequiel. O mesmo tinha uma doença: a morma, a qual se 

transmite ao homem através do cavalo. Os sintomas dessa doença estão expressos nas mais 

diversas situações da narrativa em que esse personagem aparece. Certas vezes, o Chefe 

manifesta uma comichão sem fim, revelando intensa inquietação. À noite, seus ouvidos 

ficam tão aguçados que o mesmo pode escutar os barulhos mais distantes, mais 

dissimulados, e decifrar com facilidade de que fenômeno natural se trata. Ainda, a 

capacidade sobrenatural do Chefe Zequiel em termos de audição é um indício de que ele é 

um ser que extrapola a condição humana na sua normalidade; tanto que, aos olhos de 

alguns dos outros, é visto como criatura exótica. Quanto mais nas caracterizações 

interferentes de nhô Gualberto Gaspar. Estranhamente, ele traça o signo-Salomão 

almejando proteger-se de uma força sobrenatural que o impede relaxar e descansar. Teme 

algo com a marca do cão e do anjo, o anhanjo. Sorrateiros, os entes noturnos forjam seus 

rumos, mesmo na escuridão. O Chefe vigia, sozinho no moinho, os sons noturnos. O que 

pretende o pegar é, na verdade, a coisa, a morma: monstro com carontanha de medo. 

Portanto é também um espectro, um fantasma, o qual o Chefe teme, receia.  
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Três vezes a hora relembrada “Na última noite passada no buriti Bom, Miguel 

tinha conversado a respeito de coisas assim. O que fora:” (Noites do sertão  Buriti, pag 

84). Essa expressão se repete por três vezes, marcando três momentos em que surge na 

mente de Miguel lembranças da última noite passada no Buriti Bom, quando teve o 

primeiro momento de contato com Maria da Glória. Nessa noite, Miguel e Glória 

permaneceram por um bom tempo da hora de vigília a conversar, quando trataram das 

questões referentes às habilidades e aptidões dos animais; mais especificamente da 

capacidade de compreender ou, melhor dizendo, captar pelos sentidos, principalmente pela 

audição, os ruídos expressos pelo que é da natureza. Essa conversa tornou-se inesquecível 

para Miguel que, sem resistir, sentiu ânsia de voltar, para buscar Maira da Glória. Isso 

porque houve, nessa noite, troca de confidências e até de promessas entre eles. No 

fragmento de diálogo que segue mostra-se o questionamento de Glória sobre se Miguel 

voltará algum dia para revê-la: ― Você é ingrato? Vai voltar aqui algum dia, para rever a 

gente? Depois, a promessa do retorno: ― Volto, sim. Hei-de voltar aqui. (Noites do sertão

 Buriti, págs. 87-88). 

Portanto, a última noite passada no Buriti Bom, sucede-se à vez em que Miguel 

viera a cavalo, em companhia de dois caçadores e de nhô Gualberto Gaspar, que o levou à 

sua casa, com o objetivo de usufruir dos seus serviços, pois que, em dado momento, 

Miguel vacinava gado. No outro dia, dispensados os caçadores, seguiram para o Buriti 

Bom, ele e nhô Gualberto Gaspar. Como conseqüência, nesse primeiro momento, as 

reflexões de Miguel mostram-se marcadas por uma impressão indevida a cerca das pessoas 

com as quais vai conviver. Da última noite passada no buriti Bom, Miguel adquiriu uma 

concepção de realidade empanada por atritos contidos nos relatos de nhô Gualberto 

Gaspar. Como haviam caminhado em direção ao Buriti Bom, distraíram-se assim em 
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longas conversas, através das quais obteve as considerações de nhô Gualberto Gaspar 

sobre como era a vida de quem habitava aquela fazenda isolada num recanto. Essas 

impressões, portanto, vão se alterar em função da mudança do tempo, que possibilitará 

Miguel ver por outro ângulo, por uma dimensão mais profundamente influenciada pelo re-

conhecimento das pessoas com as quais depois interage.  

A linda mulher prisioneira na fazenda. Tendo tomado ciência de que seu filho iô 

Irvino havia se separado e ido embora com outra; protecionista como era, o pai, iô Liodoro 

foi até a cidade buscar a nora. Acabou por convencê-la a vir com ele morar com sua 

família, na fazenda do Buriti Bom. Acostumada a todo luxo e vaidade de que se pode 

dispor uma moça de cidade, Lalinha procura adequar-se à vida rústica daquelas pessoas, 

dela tão diferentes, de valores e práticas vistos por ela como hábitos aparentemente 

remotos. A solidão; a ausências do tipo de relação que levava anteriormente com as 

pessoas da cidade; além da angústia de não pertencer à família por sangue, atrelada à 

desilusão por ter sido desdenhada pelo marido, fizeram com que Lalinha se sentisse por 

muitas vezes prisioneira naquela fazenda distante. Por outro lado, essa mudança 

proporcionada na sua vida revela-se para ela importante, como momento de reclusão, no 

qual a mesma teve a oportunidade de repensar e até de reviver as faces que já tivera no 

passado. Como por exemplo, a inclinação pelas mulheres; ali expressa no intenso afeto que 

manifestou por Maria da Glória.  

Glória beijava com gula, beijara Lalinha no rosto; mas a outra olhava para sua 

ávida boca, como se esperasse tê-la remolhada de leite e recendendo a ceio  

                                                                    (Noites do sertão  Buriti, pág. 145). 

                                                              (...) 

 Ali, Maria da Glória encorajava Lalinha, que não temesse bois bravos, dos que 

passavam acolá, em engorda no verde. Lalinha apreciara também a beleza do 
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lugar, se mal que os mosquitos ferroavam muito, como espinhos no ar; era 

preciso pensar num óleo perfumado e doce, que as recobrisse contra eles. 

“Você me acha bonita, Lala? Sirvo? Lalinha riu.  “Mil ! Meu bem ...” Riram. 

 “Mas como uma mocinha... ou como mu-lher?”   “Isto. Uma mulherzinha 

endiabrada...” Um pouquinho, Maria da Glória se ensimesmara. Sim, ela era 

bela. Mas Lalinha precisou então ver-lhe mais as pernas, que o lorpa nhô Gual 

gostava de namorar à socapa. Sem meias, aquelas pernas eram firmes, 

retesavam-se a ora, retendo a dádiva de uma palpitação, e bem torneadas, a pele 

cor de sol.  

                                                   (Noites do sertão  Buriti, págs. 156-157) 

O passado muda sempre de forma. Buriti é um texto polifônico. O seu discorrer se 

constitui pela presença de um narrador que quase se confunde com o psicológico de suas 

personagens, procedendo através de um acompanhamento de suas reflexões e atitudes. A 

narrativa começa com a chegada de Miguel junto a um regato onde estivera da outra vez 

que ali viera. Durante esse retorno, Miguel vai rememorando fatos ocorridos no passado, 

que o impulsionaram a voltar. As recordações de Miguel são pretextos para a apresentação 

de todas as situações referentes aos outros personagens com quem ele conviveu ou vai 

conviver. O foco central é a sua viagem de retorno. Mas, nesse retorno, suas divagações 

vão servir para a construção de grande parte do relato. 

O passado muda sempre de forma implica não só a evolução do tempo interferindo 

nos acontecimentos, mas a evolução também das situações referentes aos personagens, no 

decorrer da narrativa. As primeiras impressões obtidas por Miguel sobre Maria Behu, não 

corresponderam ao momento posterior, quando travara conhecimento com ela. Não havia 

correspondência entre as considerações dadas por nhô Gualberto Gaspar sobre ela e o que a 

olhos vistos se percebia.  

... Vi Maria Behu  ela me pareceu órfã, e pobre... 
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Tudo o que nhô Gualberto Gaspar dissera se desmentia ante o real. Dava uma 

certa decepção. Onde esperava encontrar sombra de segredos, o oculto, o 

errado, Miguel só deparava com afirmação e clareza.  

                                                                       (Noites do sertão  Buriti pág. 129) 

O passado vai sempre mudando de forma. No início da narrativa, obtemos uma 

noção de Lalinha bem diferente do que ela revela ter no decorrer de sua presença em ato.  

 Miguel Também vai alterando a forma como concebe nhô Gualberto Gaspar. Ao 

vê-lo interagindo com a família do Buriti Bom, começa a refletir sobre suas atitudes 

sórdidas. E assim vai paulatinamente desvendando os mistérios de uma personalidade 

maligna que, á medida que a narrativa vai caminhando para o seu término, mais maldades 

vai praticando. Lalinha modifica também a forma como concebe iô Liodoro, pois que, ao 

final da narrativa ela também muda de forma, com o passar do tempo. Durante o curso da 

narrativa, Lala passa por um intenso processo reflexivo e, movida pelo poder de 

centralização, pelo intenso apoio e frieza de atitudes de iô Liodoro, acaba cedendo a ele, 

quando já estava prestes a partir. Aliás, foi ele mesmo a pessoa a aconselhá-la, depois do 

ocorrido com Maria da Glória, ou de terem recebido carta do filho Irvino, comunicando 

que fora pai com a outra mulher. 

Um homem que não dormia nunca nos remete primeiramente a idéia de que se 

trata do Chefe Zequiel. Mas existia outro homem que foi designado pelo a-migo Gualberto 

Gaspar, como aquele que não dormia nunca. Por todo o percurso da narrativa, não se vê iô 

Liodoro deitar. A não ser com suas amantes, pois, à noitinha, sai, a galope, em busca do 

calor de suas amadas; seja a tísica, Dona Dionéia; seja a baiana Alcina. O vigor desse 

personagem é simbolizado pelo significado dos nomes das mulheres com as quais ele se 

relaciona. As características biológicas das espécies vegetais designadas através dessas 

terminologias, têm relação com aspectos eróticos ligados ao excesso de apego e ao arrepio, 

à expressão de prazer, também atrelados à idéia de luxúria: Dionéia é uma planta 
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insetívora (Dionea muscipula), muito cultivada e comercializada, de folhas em roseta 

basal, espatuladas, com pêlos senditivos e dois lobos denteados, que se fecham em cerca 

de trinta segundos, quando os pêlos são tocados. A outra, Alcina, é um melampódio, uma 

planta pegajosa. Não há descanso para iô Liodoro, que só sesteia, à tarde. De volta da 

cavalgada noturna, se embrenha nos trabalhos com o gado ou com a moagem da cana, e 

assim passa o dia.  

O coro das mulheres-da-cozinha. As mulheres da cozinha são tagarelas e ingênuas. 

Emitem pareceres sobre as coisas marcadas por extremas crendices. Elas estão sempre 

opinando e discutindo sobre o zuzum do que se dá na Casa.  

Aquelas mulheres da cozinha, para elas os écos do mundo chegavam de muito 

distante, refratados; e era um mundo de brinquedo e de veneração. 

Surpreendiam-se falando coisas de alegre espanto:  “Diz-se que na cidade vai 

ter guerra...” E cantavam loas.  “Você sabe a História Sagrada?” Dividiam 

bichos e entes  os que eram de VDeus e os que não eram. O bem-te-vi era 

pássaro do capeta. Discutiam, sofismavam, renhiam, como se entre o predomínio 

de Deus ou do demônio a decisão final tivesse de ser por eleição. 

                                                            (Noites do sertão  Buriti, págs. 181-182) 

Tudo está regrado na história sagrada.  

Afastai o velho fermento para serdes massa nova, porquanto vós sois ázimos. 

Pois Cristo, a nossa Páscoa já foi imolado. Assim celebremos a festa não com o 

velho fermento, não com o fermento da malícia e da perversidade, porém com os 

ázimos pureza e da verdade.   

                                                                            (São Paulo ― Coríntios I, 5-7,8)                                    

                                               
V . Deus: Observar que a oposição acima - Deus/demônio - aparece com o 
primeiro grafado com maiúscula, como símbolo de sua grandeza e distinção.  
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No sertão, longe de tudo, as marcas de um mundo antigo ainda permanecem. Ali 

faziam promessas, rezas, encantamentos e feitiços para se atingir um propósito. Como 

todos no Buriti Bom, talvez à exceção da parte mais importante, queriam o retorno de 

Irvino, quanto mais esse fenômeno demorava a se realizar, mais se recorria a hipotéticas 

forças mágicas e sobrenaturais. Certa vez, como Irvino ainda não manifestara nenhuma 

indicação de retorno, convocaram uma mulher, a coisa; que em verdade chamava-se Dô-

Nhã. O objetivo era constituir o desmanche dos feitiços porventura feitos pela outra 

mulher, uma baiana mandadora, para afastar Irvino de Lalinha. Quanto a Lalinha, isso 

soava como mofa, como brincadeira. Ela se negava a crer em semelhantes arranjos. Lala 

não acreditava no retorno de Irvino. Mas essas atitudes revolviam em seu ser. No sertão, 

longe de tudo, Lalinha sofria por aqueles que não a concebiam vítima do desdém:    

E todavia teve que — já no quarto — Lalinha se sentiu. Abrira a janela, daí 

precisou de apagar o lampeão, sob o ás-asas avançante das mariposas. O laranjal 

— um emuralho preto. Depois, a gente caminhava no céu. Calmo, como as 

estrelas meavam. A noite dava para muitas coisas. E ela perdeu o 

acompanhamento do tempo: — “Estou no sertão... No sertão, longe de tudo...” 

— se compadeceu. Notou, de repente; estava chorando. Surpreendeu-se, e 

esperou; como se quisesse saber quanto as lágrimas sozinhas por si duravam de 

cair, como se elas fossem explicar-lhe algum motivo. E já estava triste — era 

uma tristeza que fosse muito sua, residindo em seus pés, em suas costas, suas 

pernas. Não tinha um lenço ao alcance, e enxugar os olhos nas costas da mão 

deu-lhe um nervoso de poder se rir. Debruçou-se. Cerrou as pálpebras — a noite 

era uma água. De estar só, completamente, tirou uma esquisita segurança. 

Segurou-se ao instante. E foi como o abrir-se de outros olhos, agudo uma 

pontada. “Eu gosto dele porque ele me deixou... Não tenho brio...” Morder-se-ia. 

“Estou chorando é de raiva, é de ódio...” Que tinha vindo fazer ali, lugar de 
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outros, tão trazida? Todos queriam que ela fosse uma coisa, insistentemente 

devolvida a quem a recusava? A noite do sertão, de si não era triste, mas oferecia 

em fuga de tudo uma pobreza, sem centro, uma ameaça inerme. Tudo ali podia 

repetir-se, mais ralo, mais lento, milhões de vezes, a gente sufocava por 

horizonte físico. Incessância dos grilos, que cantavam do alto — parece que 

ganharam os galhos das árvores. “Eu sou como uma menina de asilo...” — ela se 

espinhou. “Vou chorar, muito...” Se disse — e não veio o choro — o que a 

sustinha ali debruçada era uma apatia, um cansaço transtornado, surdo. Abaixo, 

quase de o poder tocar com os dedos o pobre jardinzinho, atulhado, de suas 

flores dava o ar, das que para desabrochar escolhem o escuro. Tinha — lembrou-

se — a tirolira amarela, migalha de seda, um retalhinho de flor: essa obedecia de 

abrir-se exata no entreminuto das quatro da madrugada. — “É um relógio...” — 

diziam. Sabiam coisas demais, do tempo, dos bichos, de feitiços, das pessoas, 

das plantas — assim era o sertão. Davam-lhe medo. Fechou a janela, mesmo no 

obstáculo do escuro caminhou, tacteou pela cama. Deitada, uma das mãos estava 

sobre um seio, sentia o liso de seu corpo como se apalpasse um valor. Sabia-se 

bela, desejável. “De que foi que eu gostei em Irvino, quando o conheci — 

quando quis casar — quando meu noivo?” Tudo lhe parecia não-acontecido 

ainda. Virou-se. Distendeu, instigou sua atenção: queria surpreender uma marca, 

um relevo, no monte das horas se escoando. Ouviu galos, continuavam os grilos. 

E assim o silêncio da casa do Buriti Bom — que era como levantada na folha de 

uma enorme água calma. Maria da Glória estaria dormindo? “Não quero 

pensar... quero ficar bem quieta...” Assustava-a, qual se fosse uma velhice, a 

insônia — aquela extensão sem nenhum tecido. Estremecimento — de imaginar 

tivesse de ser como a Maria Behu: condenada a rezas, a rezas,  a vida toda, e a 

boca estava cheia de terra seca, uma aspereza... Ou aquele bobo noites inteiras 

acordado no moinho, escutando sem fim — o Chefe... Não, precisava de ir-se 

embora dali, voltar para sua casa, para perto de suas amigas, na cidade... E ouvia. 

Ouviu. Era um rumor de cavaleiro chegando, estacara encostado aos pilares da 

varanda. Lidando com o animal. Desarreava. Tão tarde assim? Mas era iô 
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Liodoro, retornando. Iria escutar-lhe os passos, quando viesse pelo corredor. Não 

ouviu, não ouvia. Iô Liodoro, infatigável no viver, voltando do amor de cada dia, 

como de um trabalho rude e bom. Ele. Não tinha conhecido ninguém que com 

ele se parecesse, homem assim não se podia conhecer. Tinha visto, ou pensado 

ver, algum ou outro que lhe lembrassem a vago o modo — mas sempre apenas 

algum estranho, qualquer transeunte, na rua... “Como pode ser o pai de Irvino, 

como podem todos daqui querer tanto ao Irvino, dele sendo tão diferentes?” 

Alongou-se, seus pés um no outro descobriam uma suavidade sutilíssima, ah, 

gostaria de ser acariciada. Voltou-se para o canto, o rosto próximo da parede — 

a camada de ar ali como que se guardava mais fresca, e com um relento de limo, 

cheiro verde, quase musgoso, ora lembrava água em moringa nova. Respirava 

um barro. Sorveu aquilo, dava-se a um novo bem-estar. Pudesse, estaria deitada 

junto de Maria da Glória, queria que Maria da Glória, horas sem tempo, a 

abraçasse e beijasse, lhe desse todos os afagos, como se ela, Lalinha, Lala, fosse 

uma menina, um bichinho, diminuindo, cada vez mais diminuindo, até meio 

menos não existir, e dormir — só um centro. Dividiu-se — e, mal manhã, as 

muitas vacas berravam. 

                                                                                                              (Buriti pág. 163,164,165) 

A absurda com cara de assassina é a outra bruxa trazida da cidade pelo irmão de 

Glória, iô Isio, que mora na fazenda do outro lado do rio, a Lapa-Laje, lá vive com sua 

esposa, ià-Dijina, a qual no passado fora prostituta em Montes Claros. Ela, a absurda, 

vinha para aquilo. A Mariazé, Maria Dá-Quinal; que verdadeiramente se chamava Jimiana. 

Conforme o significado do termo quinal, essa era uma corretora de erros, que vinha para 

suplantar a outra e devolver Irvino à sua esposa. O temperamento da mulher também se 

expressava à semelhança do quinal. Vejamos pelo texto, como se deu seu feitiço: 

E, o que fez, foi à meia-noite. Pedira que servissem baixela e comida, dum modo 

que era o modo. A três. Só ela se sentou, não se compreendia, ela falava um 
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rezado. Estendia os compridos braços, as mãos. As unhas. ... “— Fulano-de-

Tal..” Nem precisara de perguntar nome de pessoa! Em findando, a gente a 

entendia, ela proferia as palavras, em tom de amenta: — “Fulano-de-Tal! 

Fulano-de-Tal!... Três pratos boto nesta mesa, três pratos boto na mesa, três 

pratos boto em mesa: o primeiro para mim, o segundo para você Fulano-de-Tal, 

o terceiro para a minha grande Santelena... Três coisas não te direi. Três 

pancadas te darei; a primeira na boca, a segunda na cintura, a terceira nos pés... 

Fulano-de-Tal: se estiver conversando, cala! Se estiver comendo, pára! Se 

estiver dormindo, acorda!... Levanta para caminhar, Fulano-de-Tal, é hora!...  

                                                                                              (Buriti págs. 203,204) 

                                                                                                           

A nudez sob as roupas e os olhos que a possuem. Ao longo da narrativa, Nhô 

Gualberto Gaspar, o salaz, o sorna vai demonstrando, por suas atitudes, um intenso desejo 

por apossar-se de Maria da Glória.  

Mesmo se escusando e falando em tempos idos, nhô Gualberto Gaspar não 

escondia igual a esperança de ainda poder passar por festeiro lépido e garboso, 

modesteava de falso. Um cômico homem, bamboleão, molenga, envergonhado 

de sua própria pessoa e de seu desejo de ter uma porçãozinha maior das coisas da 

vida. Era de ver com a música vingava animá-lo, nos intervalos queria contar 

casos, às vezes a um rompante se arriscava, vaporoso de vaidades. Maria da 

Glória pusera-o a dar corda na vitrola, e um tanto confuso ele obedecia. E, sim, 

agora Lalinha podia comprovar como ele, às furtas, mas desenvolvidamente, não 

tirava os olhos das pernas, das formas convidativas de Maira da Glória. Ele 

mesmo saberia que o fizesse? Talvez não. E assim não seria mais obsceno? Mais 

graves aqueles olhos, a ingênuo serviço de uma gana profgunda, imperturbada, 

igual à fome com que as grandes cobras se desenrolam, como máquinas, como 

vísceras.  

                                                                     (Noites do sertão  Buriti, pág. 117) 

Entretanto, o gesto de olhar com obscenidade para as mulheres é uma mania de nhô 

Gualberto Gaspar, que não dispensa qualquer oportunidade para manifestar sua gula 

insana, não só por sexo, mas por todas as coisas. Por isso o apelativo utilizado por João 
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Guimarães Rosa para caracterizá-lo. A sua esposa, castigadamente feia, horripilante, sem a 

menor formação, e também muito interesseira, não sabia dizer direito seu nome, e o 

apelava Gulaberto. Certa vez, Lalinha também se viu secada por aqueles olhos que viam 

sua nudez, mesmo sob as roupas. 

Ela assim sopensar, em vago. E, quando nada o esperava, ouviu ao lado o nhô 

Gual — aqueles dias vindo para adjutorar. — “Ei, compadre iô Liodoro torce e 

apaz. Artes de homem...” Dissera-o de sonsim, com intenção? Ela estremecera. 

Os olhos do nhô pondo-se num avanço, o sujeito impudente. E alongava da boca 

o vaporzinho do bafo: copiava-se um diabo. Ela se tirou de vê-lo; desprezava-o. 

Sim entanto, soube, sabia-se por ele toda olhada, solertemente — que aqueles 

peguentos olhos continuavam nela. E que com mole gula! Ela ia revoltar-se, 

afastar-se dali; e, apesar de tudo... Quis rir, de mordiscar o lábio. Que destornada 

idéia súbito lhe estava vindo, ou um aviso de sensação? Tinha graça. Justo ser 

aquele homem, palerma, caricato de feio, gonçado, meio pernóstico. Um macho. 

E desejava-a. Ela voltou-se, e sorriu-lhe — a tentação fora mais forte do que 

qualquer juízo. Perfidamente, gostou de assistir ao grotesco contentamento dele, 

de ver como se distendia, avolumado, animal, se animava. Sim, não se enganara: 

nhô Gaspar era um ousado, seus olhos se repastavam. E ela, por curto que 

quisesse censurar-se, se deleitava com a homenagem imunda. O cúpido olhar do 

homem queria atingir sua recôndita nudez, fazê-la frágil, babujá-la. Mas, 

amplamente no belo casaco marrom, de grandes bolsos onde ocultava as mãos, 

ela se sentia escudada, escondidazinha, fora do carnal alcance.  

                                                                     (Noites do sertão  Buriti, pág. 193) 

Morta ao amanhecer.  Em oposição á sua irmã, Maria da Glória, Maira Behu era 

triste, desditosa, magra. Parecia uma velha. Vivia recolhida, sempre rezando e purgando 

pelos pecados de todos que a rodeavam. Essa outra filha de iô Liodoro tinha a capacidade 

de sentir o que se passava a sua volta. Por isso, veio a adoecer logo após ter percebido que 

nhô Gualberto Gaspar havia-se apossado de sua irmã, Maria da Glória, repassando-lhe 

literalmente o Buriti, ou seja, usando de seu falo. Conforme, ironicamente, ele mesmo 
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prometera, em momento anterior, a iô Liodoro:  “Pois compadre iô Liodoro, por isso 

não seja, que o buriti-grande lhe dou e ofereço, presenteio, caso sendo até escritura passo.

O ato insano acima referido contou com a indiferença e até conivência de Lalinha, a 

qual, tendo percebido o que poderia encaminhar-se para ocorrer, não interferiu no sentido 

de evitar; porém, sim, de incitar ao fato. Na noite em que nhô Gualberto Gaspar 

permanecera na casa para pernoitar, enquanto ele e Glória conversavam, Lalinha procurava 

por sua parte dispersar ainda mais iô Liodoro. Enquanto jogavam baralho, ela despertava-

lhe intenso desejo de possuí-la, quando se expunha a ele sem deixar tocá-la, apenas 

excitando-o ao máximo. Distraía assim iô Liodoro, com seus jogos sensuais. Então, ele 

mesmo resolveu que iam solver do restilo. Passaram depois ao licor de buriti e, após todos 

terem embriagadamente se recolhido para dormir, Glorinha foi abordada por nhô Gaul no 

corredor do casarão, o qual se apossou dela.  

Espantosa revelação. O nome de Lalinha é Leandra, termo que pode também nos 

remeter ao personagem de mesmo nome da obra O Cortiço, de Aluísio de Azevedo. Além 

dessa alusão, esse nome tem uma fundamentação em seu sentido que nos dá um indicativo 

de atitudes tomadas por parte dela, as quais nos remetem á essência de seu ser, através da 

observação do seu significado. Leandra é uma espécie vegetal, uma planta, da família das 

melastatomáceas, que significa literalmente homem como macho, em oposição a mulher, 

vegetal com traços de masculinidade. 

A forma de dizer meu bem como apelativo utilizado por Lalinha ao referir-se a 

Maria da Glória, é reveladora daquilo que se dá, conforme o que se observa dos seus  

procedimentos ético-morais, pois a manifestação de tal forma de tratamento não 

corresponde com sua real índole. Com suas atitudes sempre embutidas num universo de 
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tramas; movida pela sua vaidade que a leva, consequentemente, a querer apossa-se dos 

outros, Lala é muito diferente do bem, pois que no apelativo meu bem, nesse caso, 

subentende-se seu ideal de posse. Hora, meu bem, vem acompanhado, em primeiro lugar, 

de um possessivo, de primeira pessoa. Isso é um indicativo desse valor de domínio que aí 

se atribui ao que o apelador considera como seu, usando dessa maneira de tratamento, não 

correspondendo assim ao bem do ser apelado, mas aos interesses do ser que o procura 

possuir.  

O amor é que é o destino verdadeiro. O término da narrativa não conclui as 

situações vitais em relação ao futuro de seus personagens. Ficamos ainda comas 

indagações: E Lala, foi-se realmente embora? Miguel estava chegando à fazenda para pedir 

a mão de Glória; mas, antes disso, encerra-se o relato. Entretanto, pela observação das 

situações que ficam subentendidas, é como se o que foi relatado perdesse o valor; 

principalmente para Miguel e Glória, que tanto queriam se encontrar. Claro fica assim 

também que o reencontro houve. Não houvera de assim não ser. Estava no destino deles. O 

amor é que é o destino verdadeiro. Depois, toda a narrativa se desenvolve com uma 

tendência para a crença de que é o desejo o móvel impulsionador de nossas realizações 

almejadas. Quanto à Lala, é a mudança no seu procedimento que revela para ela novos 

horizontes, encontrando, quase como um castigo doce para sanar suas amarguras. Foi 

preciso, deve-se ressaltar uma alteração na forma de proceder para galgar mais um degrau 

na travessia vital, obtendo como prêmio iô Liodoro, associado ao Buriti Grande. 

 Novamente, quanto a Miguel, há uma indução a um reencontro que aflora 

momentos da narrativa os quais se mostram exuberantes pelas apaixonadas referências que 

faz à beleza e ao caráter de Glória. Como no momento em que ele refere os dois sentados à 

mesa de jantar trocando confidências, começando a se conhecer, ao passo que sutilmente já 
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iam se declarando mutuamente, e se prometendo um ao outro. Bem ao lado, há ao mesmo 

tempo as trocas de cartas no jogo que se trava entre dois hábeis parceiros de partida: Lala e 

iô Liodoro. Por fim, o retorno de Miguel reconstitui esses dois pares que se formaram pela 

primeira vez, naquela noite, durante o serão de despedida, na primeira noite passada no 

Buriti Bom. 

:  

4. AS EPÍGRAFES DE NOITES DO SERTÃO

                                            

Antes do princípio da narrativa, encontramos três epígrafes. Vejamos a primeira: 

Porque em todas as circunstâncias da vida real, não é a alma dentro de nós, mas 

sua sombra, o homem exterior, que geme, se lamenta e desempenha todos os 

papéis neste teatro de palcos múltiplos, que é a terra inteira. 

                                                                     (Epígrafe da obra ⎯ Plotino) 

Essa primeira epígrafe teoriza a necessidade que todo homem tem de saber 

correlacionar e administrar em si as duas dimensões, a do mundo exterior (exterior de si) e 

a do mundo interior (interior de si). O homem exterior de Soropita é o que causa todo o seu 

processo de inquietação.  Ele se deixa abalar pelas situações vindas do externo, sendo 
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exatamente elas que o levam ao perigo dos descaminhos que ofuscam sua trajetória 

essencial. Parte de fora para seu interior a preocupação em saber se Dalberto tivera travado 

relações com Doralda; o mesmo pode-se dizer da decisão sobre a negociação de suas 

terras, que queriam trocá-las pelo distante Campo FrioVI; da atordoante imagem do negro 

Sabarás, reimpressa na figura do pobre Iládio, pois que transferia diretamente a visão dessa 

pessoa de cor, à que viu na noite em que tinha ido buscar Doralda e fora até xingado pelas 

outras mulheres do bordel, que o informavam ironicamente: Está com o Sabarás. 

Entretanto, esse personagem consegue transpassar a penumbra. Com sua mente sempre 

iluminada pelo que lembra Doralda, além de sempre proceder com extrema cautela, 

Soropita tem sensibilidade para visualizar o mundo em volta, compreendendo a verdadeira 

natureza dos fatos; ou, quando não, expõe-se ao perigo de morte ao se debater 

agressivamente contra uma coisa externa que, no seu universo de percepção, está sempre 

ameaçando, como no último caso em que enxerga, nas atitudes do Iládio, uma afronta a sua 

soberania, que, a seu ver, só poderia ser coibida pela força de suas armas. Sobre o universo 

da exterioridade e o da interioridade, assim se expressa Maître Eckhart: 

Si un homme voulait, de toutes ses puissances, intérieures et extérieurs, se 

replier sur lui-même, il en arriverait à un état où il n’y aurait plus en lui ni idée ni 

contrainte et où il serait par conséquent dispensé de toute activité, intérieure ou 

extérieure. 

Il est un point sur lequel il convient d’apporter toute son attention: 

l’activité ne se manifeste-t-elle pas spontanément? Mais s’il se trouve que 

l’homme ne veut se décider à aucune oeuvre ni rien prendre sur soi, il importe 

qu’il se lance dans une activité, soit intérieure, soit extérieure. Car, si bon que lui 

paraisse son état présent, il n’est pour l´homme aucune véritable satisfaction, tant 

                                               
VI  Ir para o Campo Frio: atitude que constituiria, se assim se praticasse ao se 

imaginar um outro percurso para a narrativa, em um mergulho ainda maior por 

parte de Soropita nas suas inquietações, pois ir para lá significava obscurecer-se 

ainda mais, esconder-se no ermo ─ Essa simbologia expressa também o maior 

sentido de fraqueza porque passa Soropita durante o ápice de sua crise.
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qu’il lui faut encore être dur envers lui-même ou se faire violence; en ce cas, en 

effet, il semblerait que l’homme est agi plutôt qu’il n’agit lui-même. Or il 

convient que l’homme apprenne ici à coopérer avec son Dieu. 

Non pás qu’il  faille s’évader de son intérieur, s’en échapper ou y devenir 

infidèle; il faut apprendre, au contraire, à travailler avec lui, par lui et en lui, de 

telle façon que nous fassions sortir notre intériorité et qu’elle pénètre dans 

l’activité, puis, d’autre part, que nous ramenions notre activité à notre intériorité 

et que nous prenions l’habitude d’être actifs, gardant l’esprit entièrement libre. 

C’est sur cette activité intérieure qu’il faut fixer nos yeux, c’est d’après elle qu’il 

faut agir, qu’il s’agisse de lecture, de prière ou, si la nécessité s’en fait sentir, 

d’une oeuvre extérieure. 

Mais si l’activité extérieure tend à distraire l’activité intérieure, c’est la 

dernière qu’il convient de suivre. Si elles pouvaient s’exercer toutes deux chez 

un homme, ce serait la meilleure solution, car il y aurait alors coopération avec 

Dieu. 

                                                    (Maître Eckhart ⎯ Traités et sermons, p. 59-60) 

Se um homem aspirar a todas as suas forças, interiores e exteriores, e 

deixar que elas o tomem por completo, chegará a um estado no qual não haverá 

mais nele nem idéia ilusória nem contrariedade e ele será, por conseqüência, 

dispensado de toda atividade, interior ou exterior.

 Este é um ponto sobre que convém dispensar toda a sua atenção: a 

atividade não se manifesta espontaneamente? Mas, se se observa que o homem 

não se decide por alguma obra e nada o prende em si, importa que ele se lance 

sobre uma atividade, seja interior, seja exterior. Dessa forma, por melhor que 

pareça seu estado presente, esse momento não é para ele fonte de satisfação 

verdadeira, tanto que ele se mostra duro consigo mesmo, ou se faz violência; 

nesse caso, em efeito, parece que o homem está agindo simplesmente de uma 

maneira que não é a dele. Convém a esse homem que aprenda a cooperar com 

seu Deus.  

 Não que ele se deixe evadir de seu interior, torne-se fugidio ou deveras 

infiel; falta-lhe aprender, ao contrário, a trabalhar com Ele, por Ele e Nele, de tal 

maneira que nos façamos nutrir de interioridade até a plenitude, e que ela penetre 

em nossas atividades, depois disso, de outra parte, que nós reconduzamos nossa 

atividade à nossa interioridade e que nos prendamos ao hábito de sermos ativos, 

guardando o espírito inteiramente livre. É sobre essa atividade interior que falta 

fixarmos nossos olhos, é aproximando-se dela que devemos agir, pela leitura, 

movendo a alma para Deus ou, se a necessidade o faz sentir, para uma obra 

exterior.  
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 Mas, se a atividade exterior tende a distrair a atividade interior, é a 

derradeira que convém seguir. Se elas puderem se exercer as duas as mesmo 

tempo, para o homem esta é a melhor solução, pois ele estará agora cooperando 

com seu Deus.  

A segunda epígrafe: 

Seu ato é, pois, um ato de artista, comparável ao movimento do dançador; o 

dançador é a imagem desta vida, que procede com arte; a arte da dança dirige 

seus movimentos; a vida age semelhantemente com o vivente.  

                                                                       (Epígrafe da obra ⎯ Plotino)

                                                                                                                    

Soropita vive seu dilema, e a obra caminha ao seu lado. Entretanto, à medida que o 

narrador acompanha os passos desse personagem, faz uma leitura do seu universo 

psicológico, aproveitando para relatar todas as suas vivências num conjunto semelhante ao 

conjunto de processos reflexivos que se dão naturalmente num ser humano qualquer. 

Acompanhando as vozes do herói, vão surgir diversas outras vozes de discursos que se 

entrelaçam, trazendo a autenticidade do perfil psicológico de cada falante, dentro desse 

universo de multiplicidades. Isso dá maior autenticidade e autonomia ao personagem, pois 

a coisa se expõe dada, no momento do fato, na revelação do processo psicológico. Não se 

pode macaquear a realidade, o que há é um princípio fundamental de realidade; ou seja, a 

necessidade de um acoplamento do sentido do que se apresenta em dado texto a uma 

realidade palpável, o que pode ser concebido como passível de existir mesmo no 

inexistente da ficção. Dentro desse universo de tormentas psicológicas do mundo do herói, 

há em contrapartida um instinto de reação extremamente forte, apaixonado. Na sua relação 

com Doralda, é fundamental o seu sentimento amoroso. Ela é para ele uma figura 

representativa de tudo aquilo que emana bondade. Temática que se aproxima da de A

Divina comédia que contém um mergulho no atordoado universo mental de Dante que, 
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guiado pelo seu poeta Homero, em sonho ou em realidade, percorre o itinerário da saga 

existencial humana, com todas as suas culpas, perdido no universo das principais 

inquietações do drama humano.  Somente assim o homem pode refletir aquilo que perdeu, 

e buscar encontrar-se mais, ou reencontrar-se. Por isso as idas e vindas de nossa memória, 

pelos diversos espaços dos mais variados tempos, ou momentos. É nessa perspectiva que 

essas obras trabalham a questão do amor, como o valor mais importante e fundamental: o 

desejo que mais move o homem. Aqui sentimos os personagens como seres dotados de 

vida material e espiritual, que vivem em função da busca do auto-aprimoramento, do 

conhecer-se e de conhecer o outro de si mesmo.  

As semelhanças se esboçam pela visualização de um sentimento de eterna travessia, 

de um caminho a se percorrer, e que dará sempre em algum lugar, o qual ninguém sabe 

qual é, mas pode intuir os rumos mais prósperos. É preciso que o vivente saiba 

acompanhar intuitivamente os movimentos dos acontecimentos, como num dançar, para 

assim poder agir semelhantemente ao que o momento vital exige. Dessa forma, a vida 

poderá agir semelhantemente com o vivente.   
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5. NOITES DO SERTÃO― OS TÍTULOS DAS NARRATIVAS

Na primeira edição de Corpo de Baile, publicada em 1956, o nome da primeira 

novela de Noites do sertão aparece grafado da seguinte maneira: Lão-Dalalão (Dão-

Lalalão). Escrito assim, esse título indica a primeira batida do sino e o seu eco, expresso no 

retorno, que seria o som de: Dão-Lalalão. A respeito do termo Dão-Lalalão, que passou a 

ser usado em Noites do sertão, conforme se escreve acima, percebe-se na sua estrutura 

sonora uma idéia de movimento semelhante ao de um pêndulo; principalmente, se 

levarmos em conta a carga de sentido onomatopaico que a referida expressão suporta. A 

análise dessa estrutura leva-nos, indubitavelmente, à percepção de um discurso que se 

anuncia de forma bastante sugestiva; como se já nos indicasse o peso e a extensão do 

elemento intuitivo, místico e até mesmo religioso que essa narrativa apresenta em todo o 
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seu percurso. O valor sugestivo da obra guarda suas sutilezas nas malhas de um discurso 

bastante alegórico de sua construção lingüística, exigindo do leitor uma maior atenção para 

o real sentido do que ali se quis mostrar; bem como do sentido verdadeiramente profundo 

embrenhado nas entranhas dessa narrativa. A idéia de movimento pendular, por exemplo, 

tem um eco sonoro que lembra o badalar de um sino. Além disso, quando deparamos com 

a audição do que obtemos dessa estrutura gráfica, podemos nos achar diante de uma 

onomatopéia que traz consigo um grande valor semântico, um universo de sentidos, de 

imagens e de conceitos a que o badalar de um sino pode nos remeter: morte, passagem, 

celebração da redenção etc. 

 Quanto ao outro termo que compõe o título, (O devente), o qual como se vê aparece 

isolado entre parêntesis, reconhecemos que esse aspecto pode nos remeter a situações 

decorrentes da narrativa, as quais se ligam à personagem principal, Soropita, referindo-se 

conseqüentemente a um universo de isolamento (e de prisão) decorrente da saga desse 

herói (ou anti-herói). Deparamos esse personagem vivendo num local distante, longe do 

contato com tudo o que lembrasse o seu passado. É um ser que se afugenta de um universo, 

de uma espécie de modelo de vida passada, o qual exigia dele um comportamento bastante 

diverso da maneira do seu proceder, no presente da narrativa. No agora do texto, Soropita 

porta-se como um homem comum, integrado em seu meio. Houvera os tempos em que 

aparecia quase como um justiceiro; o temido homem de armas, que já passara tantos 

dissabores em conflitos mortais à bala, tendo sempre escapado com vida, apesar das 

marcas deixadas. No transcurso desse passado, Soropita fora capataz de comitiva, obtendo 

larga experiência em suas andanças. Eis o motivo pelo qual é chamado (O devente): porque 

carregava consigo a mancha negra de um passado que o perseguia. Os erros de um tempo 

anterior maculavam seu presente, e tudo que se ligasse a isso o atormentava.  A narrativa 

abarca justamente o ápice dessa crise psicológica, o momento em que Soropita se debate 
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contra suas inquietações, tentando libertar-se. Como conseqüência, a expressão (O 

devente) apodera-se de um valor representativo que o seu antecedente anuncia pelo som do 

Dão-lalalão, pois esse diz respeito justamente às idas e vindas do pensamento dessa 

personagem entre o presente e as interferências do seu passado.  

Buriti, termo considerado melhor adequado para intitular a segunda narrativa da 

obra de que hora tratamos, é ali apresentado metaforicamente, ou melhor, alegoricamente, 

na figura de uma imensa palmeira, que todos conhecem e tratam com muita estima: o buriti 

grande. Deslocada da aléia das demais, superior a todas de mesma espécie em idade, 

dimensão e tamanho, esta árvore adquiri um valor sobrenatural, insurgindo como símbolo 

de soberania e de poder. Pelo que representa, em termos de grandeza, muitas vezes aparece 

associada a iô Liodoro, personagem que na narrativa aparece como sustentáculo, como 

centro, como cerne de toda a família que habita o Buriti Bom. No Buriti Bom, tanto o 

buriti grande como iô Liodoro são adorados e reverenciados. Há aí uma idéia de 

endeusamento de seres do mundo natural, motivada através dessa árvore símbolo de 

primazia, por destacar-se entre as demais espécies em tamanho, dimensão e beleza — 

força, vigor e personalidade, por exemplo, quando se trata de seres humanos ou da 

humanização de elemento da natureza —. Em seu Traité d’Histoire de Religions, Mircea 

Eliade afirma: 

Tout ce qui est grand dans son genre, comme um bœuf, même un gros bouc, un 

arbre énorme, ou n’importe quel autre objet de dimensions imposantes, prend le 

nom de ‘Kyala’, ce qui peut vouloir dire que Dieu élit domicile temporariamente 

dans ces objets. Lorqu’un grand orage flagelle et met en furie les flots du lac, 

c’est Dieu, dit-on, qui marche àla surface des eaux ; quand le grondement de la 

cataracte est plus formidable qu’àl’ordinaire, c’est la voix de Dieu qui se fait  

entendre. Le tremblment de terre est causé par son pas puissant, et la foudre est 

Lesa, Dieu qui descend dans sa colére...  Parfois aussi Dieu estre dans le corps 

d’un serpent, et sous cette forme el circule parmi les hommes pour épier leus 

actions. 
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(Eliade, Mircea. Traité d’Histoire des Religions. Payot, Paris 106, Boulevard 

Saint Germain, 1968 — Fraser, The Worship of Nature, p.189 ; tr. fr. Les dieux 

du ciel, p. 213) 

Tudo aquilo que é grande em seu gênero, como um touro, mesmo um grande 

caprino, uma árvore enorme, ou não importa que outro objeto de dimensão 

imponente, recebe o nome de kiala, que assim pode ser chamado para dizer que 

Deus mora temporariamente nesses objetos. Quando uma grande tempestade 

flagela, e mete em fúria as margens do lago, é Deus, dizem alguns, que marcha 

sobre a superfície das águas; quando o gemido da catarata é bem mais 

formidável que o normal, é a voz de Deus que se faz entender. O tremor de terra 

é causado por seu passo imponente, e seu brilho é Lesa, Deus, que desce com 

sua cólera... Assim, Deus está no corpo duma serpente, e sobre essa forma ele 

circula por entre os homens para espiar suas ações.

Em Buriti, um aspecto que merece especial atenção diz respeito ao personagem 

masculino, Iô Liodoro, o qual por muitas vezes é comparado à grande palmeira Mauritia, 

Mauritiella, Trithrinax e Astrocaryum, da família das palmas, de folhas geralmente 

penatífidas e flabeliformes, coletadas para coberturas de casas rústicas e especialmente 

para extração de fibras, usadas em inúmeras obras trançadas; o buritizeiro, muritizeiro, 

murutizeiro; ou seja, o Buriti, que insurge nessa narrativa como símbolo, tanto mítico 

como fálico. É por essa razão que ele está associado ao referido personagem: um homem 

endeusado por seus procedimentos éticos, morais e também sexuais. 

Modo estranho, em Iô Liodoro, grande, era que ele não mostrava de si senão a 

forma. Força cabida, como a de uma árvore, em ser e vivescer, ou como as que 

se esperdiçam no mundo. Aquele homem não era para sentir paixões, ceder-se. 

Nele escasseava, por certo, a impura substância, que arde porque necessita de 

gastar-se, e chameja arroxeada, na paixão – que é o mal, a loucura da terra. A 

terra do Buriti Bom tinha muita água. Iô Liodoro balançava a paciência pujante 

de um boi. Assim ele circunvagava o olhar. Também praticava, constante, um 

hábito ou preceito de moderar-se, no trato com as criaturas femininas, que eram 

sua família; delas, sem desapreço, nem desafeição, ele parecia contudo 

gravemente muito apartado. Capaz ele fosse maninho e seco de coração? 
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Decidido que não era. Bastava vê-lo conversar com iô Ísio.  Aí, austero que 

fosse, e por mais que o quisesse demonstrar, nem sempre conseguia.  

                                                             ( Noites do sertão  Buriti, pág. 132,133)  

Visualizando com mais atenção a referida narrativa, podemos concluir que existe 

um outro personagem que também se associa ao buriti: nhô Gualberto Gaspar. O fato é 

que, como um Deus, um símbolo, o buriti pode abarcar duas dimensões: a do bem e a do 

mal. Assim, compreende-se o valor sexual como tendo sua eficácia, como instrumento (já 

que essa árvore associa-se ao fálico), que pode ser relacionado a um erotismo desprendido 

de maldade, significando assim o prazer bom, sem agressões brutais, sem macular o outro. 

É dessa forma que a palmeira nos remete a um ideal de contigüidade entre ela e iô Liodoro. 

Entretanto, existe dela também uma outra parte, uma vertente mais desprendida das 

convenções. Por esse ângulo de visão, poderemos concluir que assim como a maioria dos 

personagens dessa obra, a palmeira apresenta o seu lado mais claro, mais límpido e mais 

puro e uma outra dimensão, mais suja, mais sórdida, mais imunda, que, nesse caso, nos faz 

concluir que esse outro de iô Liodoro é, na verdade, nhô Gualberto Gaspar.  

Seu nome, só assim mesmo poderia ser chamado: o Buriti-Grande. Palmeira de 

iô Liodoro e nhô Gualberto Gaspar. Dona Lalinha, Maria da Glória, quem sabe 

dona Dionéia, a mulata Alcina, ià-Dijina, sonhassem em torno dele uma ronda 

debailada, desejariam coroá-lo de flores. O rato, o preá podem correr na grama, 

em sua volta; mas a pura luz de maio fá-lo maior. Avulta, avulta, sobre o espaço 

do campo. Nas raízes, alguém trabalhando. O mais, imponência exibida, 

estrovenga, chavelhando nas grimpas. – “Eh, bonito, bão... Assunga... Palmeira 

do curupira...” Tinha dito o Chefe Zequiel, bobo risonho. Como o Curupira, que 

brande a mêntula, desconforme, submetendo as ardentes jovens, na cama das 

folhagens, debaixo do luar. O Chefe falava do buriti-grande, que se esse fosse 

antiqüíssimo homem de botas, um velho, capataz de, de repente, dobrar as 

pernas – estirava os braços, se sentava, no meio da vargem. Morto, deitado, 

porém, cavavam-lhe no lenho um cocho, que ia dessorando até se encher de 

róseo sangue doce, que em vinho se fazia; e a carne de seu miolo dava-se 

transformada no pão de uma grumosa farinha, em glóbulos remolhada.  



57

                                                             ( Noites do sertão  Buriti, pág. 132,133) 

6. DÃO-LALALÃO (O DEVENTE) ― O NOME DO PERSONAGEM PRINCIPAL  

Muito do que se refere à literatura de João Guimarães Rosa é curioso. Às vezes ele 

usa de uma única palavra, mas que, na condição de elemento bem específico, pode aflorar 

uma série de outras revelações. Vejamos, por exemplo, o nome do personagem principal: 

Soropita. Um nome incomum, principalmente para o herói de uma narrativa. Entretanto, 

assim como o estudo de muitas outras palavras do discurso de João Guimarães Rosa  incita 

sempre à constatação de algo de inusitado, este nome também nos traz revelações que 
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podem nos auxiliar para a compreensão da narrativa. Uma investigação mais detalhada 

dessa terminologia nos levou à constatação de que, em um dado momento da história 

literária de Portugal, precisamente no período de transição entre o final do século XVI e 

início do século XVII, existiram dois poetas que receberam esse apelativo como apelido. O 

primeiro registro diz respeito a um escritor português que é muito referido como aquele 

que primeiro preparou, dirigiu e prefaciou elogiosamente a primeira edição da Rimas de 

Luis de Camões: Fernão Rodrigues Lobo (Soropita). Desenvolveu e aprimorou muitos dos 

temas desenvolvidos pelo antecessor Camões, só que nisso se mostrando bem mais 

específico, demorando-se mais e de forma mais minuciosa nos detalhes. Apesar de poeta, 

sua literatura assemelha-se à de João Guimarães Rosa principalmente na tendência para a 

ênfase nos elementos da natureza, como, por exemplo, as referências a elementos da fauna 

e da flora: árvores, flores etc. Este se formou em leis na Universidade de Coimbra, mas foi 

em Lisboa que se menciona ter travado até contato com Camões. Pitorescas são as 

referências à sua fama de estudante folgazão e trocista, disputador de importantes querelas 

jurídicas ligadas às relações políticas da nobreza da época. Merece destaque também a sua 

trajetória de vida, pois que terminou por recolher-se ao convento de Arrabida, para fazer 

penitência, depois de ter escrito uma paródia de uma obra chamada A Primavera, atribuída 

a um parente seu chamado Francisco Rodrigues Lobo (Soropita); o qual, apesar de ser de 

uma geração mais recente, consta ter ainda conhecido o outro, de quem herdou o cognome. 

Foi, talvez, por ter um nome semelhante ao de Fernão, por ter sido parodiado por aquele, 

pelas relações de parentesco, além de outros motivos que por hora desconhecemos, que 

esses nomes e apelidos chegaram até a se confundir, de forma que um que não conhece a 

fundo a Literatura de Portugal não tem condições de especificar com precisão esse 

discernimento. Até porque, muito das informações acerca dos fatos literários daquela 

época são imprecisos, causando diversas controvérsias. A própria edição das Rimas de Luis 
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de Camões não têm, até os dias atuais, a sua forma definitiva apresentando muitos poemas 

polêmicos em relação à verdadeira autoria, em cada edição em que aparece. É certo, 

entretanto, que Fernão Rodrigues Lobo (Soropita) foi não um organizador, mas um poeta 

que se diz ter parodiado Camões, interferindo-se nos seus temas sentimentais e líricos, 

deixando as marcas de sua concepção em seus escritos recriados. Já o Francisco Rodrigues 

Lobo (Soropita), o que vem depois, parecem mais intensamente ligados, no que concerne 

aos temas e obras por ele desenvolvidos, à temática fundamental de João Guimarães Rosa. 

Primeiramente pelo desenvolvimento de novelas pastoris, como modelo literário que, pela 

maneira do tratamento de sua temática, muito se aproxima da João Guimarães Rosa.  

Francisco Rodrigues Lobo (Soropita), nasceu por volta de 1580, em 

Leiria, cuja beleza natural lhe inspirou parte da obra. Talvez cristão-novo, 

morreu afogado no Tejo, em fins de 1622. Sua obra poética é formada pelo 

Romanceiro: Primeira e Segunda Parte dos romances (1596), as Éclogas, o 

poema épico O Candestabre (1610) e pela Jornada... que Dom Filipe II Hizo a 

Portugal (1623), e pelos poemas esparsos em suas novelas pastoris: A Primavera

(1610), O Pastor Peregrino (1608), O Desenganado (1614). 

 Francisco Rodrigues Lobo serve de elo entre a poesia quinhentista, 

notadamente na parte relativa a Camões, de quem foi autêntico seguidor, e a 

poesia barroca. Esse caráter precursor vem documentado no melhor que realizou 

a sua inspiração poética: as composições inseridas na referida trilogia pastoril. 

 Enquanto prosador, evitou maiores contatos barrocos. Ainda escreveu 

Corte na Aldeia e Noites de Inverno (1619): a obra compõe-se de dezesseis 

diálogos em prosa, travados em noites sucessivas por alguns homens letrados, 

numa aldeia próxima de Lisboa, debatendo assuntos relacionados com a 

educação do homem de sociedade, fidalgo ou não. Nos diálogos V e XIV, 

especialmente, faz-se a súmula duma espécie de teoria literária do barroco, o que 

mais acentua o caráter precursor de Francisco Rodrigues Lobo, inclusive em 

relação à boa prosa cultivada no século XVII.   

                                                                    (...) 

 Embora a sua poesia seja por vezes confundida com a do seu 

contemporâneo Soropita, Francisco Rodrigues Lobo distingui-se de todos os 
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outros por ser o melhor dos discípulos de Camões e, ao mesmo tempo, o 

primeiro mestre da segunda fase clássica da literatura européia do século XVII e 

a quem D. Francisco Manuel de Melo (1608 – 1666) chamou de jardineiro da 

língua portuguesa, que tosou, poliu e cultivou como bom filho, graças à atenção 

e um gosto muito apurado quanto às questões de estilo e à estética do idioma.  

                                                                     (Moisés, A Literatura Portuguesa, p. ) 

Deixemos dele um poema: 

Éclogas, X 

MOTE  

Coração, olha o que queres: 

Que mulheres, são mulheres... 

VOLTAS 

Tão tirana e desigual 

Sustentam sempre a vontade,  

Que a quem lhes quer de verdade 

Confessem que querem mal; 

Se amor para elas não val,  

Coração, olha o que queres: 

Que mulheres, são mulheres... 

Se alegria tem afeição 

Há-de ser a quem lha nega,  

Por que nenhüma se entrega 

Fora desta condição; 

Não lhe queiras, coração, 

E senão, olha o que queres: 

Que mulheres, são mulheres... 

São tais, que é melhor partido 

Para obriga-las e tê-las,  

Ir sempre fugindo delas,  

Que andar por elas perdido; 

E pois o tens conhecido, 

Coração, que mais lhe queres? 

Que, em fim, todas as mulheres! 
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(Éclogas, X ― Primavera, Praias do Tejo, Floresta Terceira) 

  

7. PARÁFRASES  

Os textos de Guimarães Rosa também expõem a teoria de um drama humano. Eles 

permeiam um vasto universo de temas que foram já muito utilizados pela Literatura 

Universal. Vejamos o que se teoriza em Werther, de Goethe: ali o que há são as 

declarações sentimentais de um jovem que expõe seu íntimo, em relação à mulher de um 

amigo. Escravo de suas perturbações mentais, ele se debate contra sua inveja do amor do 

outro, querendo o que não é dele e, consequentemente, vivendo as amarguras de uma 
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condição humana que o próprio personagem cria para si.  Situação semelhante ao que se 

constitui na vida de Gustave, em Educação Sentimental, de Flaubert. Este personagem, 

quando fora estudar direito em Paris e se achou mergulhado na turbulência do mundo das 

influências, veio a apaixonar-se perdidamente pela esposa de seu amigo Arnoux. Nesse 

contexto, porém, teoriza-se a superação por parte do personagem dessa condição resultante 

dos seus dilemas sentimentais. Superação que não é propriamente uma superação, mas a 

percepção de um conjunto de situações que se vão apresentando dentro de determinado 

quadro social que tem como critério de amostragem das personagens, a apresentação de um 

conjunto de dilemas humanos ligados aos sentimentos, ao interior do ser. Dom Casmurro, 

de Machado de Assis, também tem relação com esses temas uma vez que se exprime pela 

intensificação desse processo de inquietação por um aprisionamento a um universo de 

realidade, que é uma criação de uma instituição burguesa, pois o romance funcionou, no 

final do século XIX, como uma espécie de desvelamento da hipocrisia dessa classe. A vida 

burguesa passou, a partir de então, a ser encarada como uma deturpação da realidade 

natural, da natureza humana e de sua relação com a terra, com as outras criaturas que 

compõem o nosso universo. Bentinho é o real símbolo dessa degeneração. O mesmo nunca 

consegue amar a esposa, nem nunca consegue livrar-se das inquietações de seu ciúme 

doentio. Aparece como vítima de um processo social e de um ambiente burguês, 

responsável pela modelagem de um perfil moral tão conturbado, abalado, desequilibrado; 

incapaz, enfim, da potencialidade de enxergar beleza na dimensão feminina de Capitu.  

Como em Dom Casmurro, o conflito fundamental de Dão-lalalão (O devente) é um 

conflito masculino, pois, ao acompanhar os passos da caminhada, das reflexões e das 

situações com as quais depara o seu herói, no desenrolar da narrativa, terminamos por nos 

encontrar com ele no seu transcurso, vindo a vivenciarmos juntos todo o seu universo 

espiritual. Essa representação, entretanto, é feita pelo narrador que, por sua vez, encontra-
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se entranhado no universo psicológico do personagem, resgatando para o texto seu 

presente e seu passado, seus pensamentos, percepções, sensações e atitudes diante de um 

mundo vivo que flui no cérebro de Soropita. Ele é o personagem núcleo para o 

desvendamento da narrativa, a quem o narrador esmiúça por dentro e por fora. Essa 

caminhada relaciona-se também com sua espiritualidade, o seu estado de espírito, uma vez 

que as lembranças de Doralda vão ser decisivas para a influência na sua tomada de 

decisões. Doralda o espera em casa com amor. Mas, apesar da intensidade do seu 

sentimento amoroso, ele se sente preocupado, questiona, mostra inquietação; o passado 

deixou-lhe marcas profundas, sobre as quais nem gosta de discutir com a amada, que 

também não questiona. Ao mesmo tempo em que Soropita escondia essas marcas, evitando 

falar delas; existia também, em relação a Doralda, o medo de que no seu meio atual, longe 

de tudo, alguém pudesse vir a ter conhecimento da vida levada por ela, em tempos 

anteriores, nos bordéis. A mudança do comportamento da mulher, que antes era prostituta e 

que passa a viver sozinha com ele, adquire um caráter de cumplicidade. Há uma 

submissão, porém dentro de um clima de total liberdade. Há passagens do texto em que é 

percebida a intensidade do amor que Soropita tem pela amada, comparando-a com a 

natureza, com flores, odores, sabores; com os pássaros... Não equiparada a um pássaro na 

gaiola, mas a um ser livre e feliz.  

 Há uma aproximação entre a obra de João Guimarães Rosa e a de Dostoievski. As 

semelhanças se dão porque há um conflito psicológico em função de um crime que se 

cometeu. Durante a história, Soropita passa por um processo no qual em momentos tem a 

intenção de querer matar o amigo. Tem desconfianças de que Dalberto possa conhecer a 

sua mulher dos antigos cabarés por onde passou, principalmente, em Montes Claros, lugar 

de onde ela vinha. Assim procede sempre com atenção em relação às atitudes do amigo, 

estabelecendo com ele uma relação de realidade semelhante àquela relação que havia no 
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passado. Só que o amigo não sabia que agora Soropita era outro, pois sempre seremos 

outros de nós mesmos quando da evolução do tempo, assim como não imaginava a idéia da 

abrupta tomada de atitude, levando a um conseqüência trágica, como a prática do seu 

assassínio. E esse outro de Soropita está desconfiando que Dalberto tenha vindo visitá-lo 

por algum motivo, porque tudo tem uma lei de movimento, ou uma lei de necessidade; 

algo que moveu Dalberto a vir a sua procura. Enfim, ele procedia com desconfiança e 

queria saber o que o havia movido a aparecer ali, diante do novo mundo pelo amor dele e 

de Doralda criado, que agora corria o risco de vir a ruir. Uma desconfiança que o move a 

querer cometer até um crime. Mas, não o comete, pois tem a capacidade de discernimento 

suficiente para constatar que as coisas que está cogitando em relação aos procedimentos do 

amigo correspondem à suspeitas infundadas, desconfianças. Consideramos que é por esse 

ângulo de percepção que se constatam elementos de significado que nos possibilitam uma 

comparação entre a novela Dão-Lalalão e Crime e castigo, de Dostoievski.  Ambos 

teorizam um herói que se mostra dividido entre as forças do mal, pois são assassinos, e a 

sua redenção, pois aparecem como personagens contraditórios, pela capacidade de 

compreensão de determinados dramas humanos, os quais são esquecidos pelos que não 

valorizam o legado da intuição. Outro valor moral louvável em Soropita se revela na 

devida privacidade dos seus sentimentos, no ato de evitar falar demais e assim tornar-se 

exposto. Seu silêncio pode se visto como um elemento de demonstração de uma maior 

maturidade.  
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8. O DÃO-LALALÃO DE GUIMARÃES E PLATÃO  

A nossa experiência de contato com a obra de Guimarães Rosa nos revela a 

intenção desse autor de apresentar os seus personagens como seres viventes que, de acordo 

com o seu comportamento; com o nível de harmonia com o universo natural que os cerca; 

com o nível de maturidade na relação dos mesmos com as outras pessoas e com o mundo, 

aparecem como se fizessem parte de uma escala que se dá em graus de evolução, de acordo 

com a grandeza da alma do ser. Já convictos da veracidade dessa afirmação, consideramos 

que esse procedimento de escrita se deve à presença, na obra de João Guimarães Rosa, de 

fortes traços de uma concepção influenciada pelo platonismo. 

Nesse trabalho, a nossa preocupação será a de fazer uma observação de quatro 

personagens ⎯ Doralda, Soropita, Dalberto e Analma ⎯ da novela Dão-lalalão (O 

devente), da obra Noites do sertão, objetivando um reconhecimento mais profundo do 

comportamento de cada um deles, para criarmos, por meio dessa observação, uma escala 

ascensional, fundamentada em princípios conceituais do platonismo presentes na sua obra 

O Fedro.  

Principiando pela verificação de influências platônicas, o que teria Analma a ver 

com o ideal de amor Platônico apresentado? Relembrando a leitura, Analma é aquela 

personagem feminina por quem Dalberto, melhor amigo de Soropita, revelava-se 

apaixonado, querendo até casar. Interessantes são as estórias que o próprio Dalberto conta 

ao amigo sobre a conduta de sua amada, lembrando os momentos em que está com ela e a 

mesma lhe pede licença, porque outro já vai chegar para tomar o seu lugar: 

⎯  Surupita, um não imagina o virgem do reporto das coisas que ela praz em me 

dizer! Assim por diante: ⎯ “Agora, querido, tu precisa de ir embora, me deixa 
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sozinha por duas, três horas ⎯ agora vem vir fulano boiadeiro, que paga por sua 

regalia completa, me desrespeita muito...  Tem dó de tua noivinha, que vai 

passar por coisas tão feias... Você está sofrendo? Quero que um sofrer, que 

penes... Vai, está na hora do boiadeiro, pra ele tenho de ficar bonita... Depois tu 

vem; vem? Amoroso, carinhoso, beijar de me consolar...” Dizia aquilo 

demordida, branca de fogo. Surupita, me apertava o braço, de doer. Mas, no 

enquanto, volteava a verdade num brinquedo, homem havia que ela se alegrava 

acinte com o que falava. No fêmeo vivo daquele frenesim... Ressabiava. ⎯ Mas, 

tem horas, que eu penso que quem sabe é pelo quindim dessas meias ⎯

doidices, mesmo, Surupita, que ela não sai da cabeça minha, que é mais um 

sabor...     

                                   (Noites do sertão Dão-Lalalão (O devente), p. 49)                               

A partir do fragmento destacado acima, já temos fortes indícios de como se 

comporta essa personagem feminina e podemos afirmar que o ideal de amor de Analma 

condiz com o que Platão chama intemperança, comportamento por via do qual o desejo 

reflexivo nos arrasta ao prazer, conforme se observa no fragmento abaixo, do Fedro: 

Somente a beleza dá-nos essa ventura de ser a coisa mais perceptível e 

arrebatadora. Aquele que não foi iniciado ou que se corrompeu, não se eleva 

com ardor para o além, para a beleza em si mesma. Apenas conhece o que aqui 

se chama belo, e não adora aquilo que vê. Como um quadrúpede, dedica-se ao 

prazer sensual, tratando-se de unir-se sexualmente e de procriar filhos. Se for 

dado à intemperança, não terá medo nem vergonha de se entregar aos prazeres 

contra a natureza. 

                                                                                                                (Fedro, p.)                     

Concluímos também que, se considerarmos que Analma lançava-se aos prazeres 

mundanos para se deliciar com vários parceiros, ela procedia com intemperança e, agindo 

dessa forma, não lhe era possível contemplar a beleza, sendo, portanto, incapaz de, como 

as reminiscências que ela carregava consigo do mundo dos deuses eram insuficientes, 

ascender ao mundo das idéias para assim ter tido a oportunidade de contemplar o Amor. 

Utilizando como exemplo o mito da parelha alada, podemos dizer que Analma simboliza o 
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cavalo arredio, que fica sempre desviando o cocheiro de seu rumo, atrapalhando a 

caminhada em busca da perfeição. O próprio nome (An-alma ⎯ sem alma) já se mostra 

como um indício dessa imperfeição.  

Doralda, por sua vez, representa o que João Guimarães Rosa, ou aquele a quem 

chamamos de o narrador, concebe como um modelo de mulher, um perfil de criatura que 

muito se aproxima daquele que claramente guarda em sua memória a lembrança do que a 

alma contemplou em uma vida anterior, quando, ao lado dos deuses, tinha a visão direta 

das idéias, do ideal de beleza e, conseqüentemente, do Amor. Vejamos algumas passagens 

da obra nas quais se revela esse forte traço de uma personalidade modelar, como na obra 

em questão se apresenta essa figura feminina: 

⎯ Falava sincera, não formava dúvida. A gente podia fiar por isso, o rompante 

certo, o riso rente, o modo despachado. Doralda não tinha os manejos de 

acanhamento das mulheres de daqui, que toda hora estão ocultando a cara para 

um lado ou espiando no chão. Sertaneja do norte, encarava as pessoas,  falava 

rasgado, já tinindo de perto da Bahia; nunca dizia “não” com um muxoxo. 

                                                                                  (Dão-lalalão (O devente), p. ) 

                                    (...) 

⎯  Doralda nunca o contrariava, queria que ele gostasse mesmo de seu cheiro:       

“Sou sua mulher, Bem, sua mulherzinha sozinha...”  

                                                                                 (Dão-lalalão (O devente), p. ) 

                                    (...) 

⎯ Doralda em chegar ⎯ dava boa-noite: as palavras claras, o que ela falava, e 

seu movimento ⎯ o rodavôo quieto de uma grande borboleta, o vestido verde 

desbotado, fino, quase sem cor ⎯ passando, e tudo acontecendo diferentemente, 

sem choque, sem alvoroço, Doralda mesma seduzia que espalhava uma aragem 

de paz educada e prazer resoluto ⎯ homem inteirava a certeza de que ela vinha 

com um sério de alegria que era sua, dela só, que se demonstrava assim não era 

de coisa nenhuma por suceder nem já sucedida, nem por causa das pessoas que 

ali estavam ⎯ e um bem-estar que se sobejava para todos. 

                                                                                  (Dão-lalalão (O devente), p. ) 
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                                      (...) 

⎯ “Tu é bela!...” o vôo e o arrulho dos olhos. Os cabelos, cabriol. A como as 

boiadas fogem o chapadão, nas chapadas... A boca ⎯ traço que tem a cor como 

as flores. Os dentes, brancura dos carneirinhos. Donde a romã das faces. O 

pescoço. O pescoço no colar, para se querer com sinos e altos, de se variar de 

ver. Os doces, da voz, quando ela falava, o cuspe. Doralda ⎯ deixava seu 

perfume se fazer. 

                                                                                 (Dão-Lalalão (O devente), p. ) 

 Pela observação dos fragmentos, podemos afirmar que, inversamente a Analma, 

Doralda mostra-se dotada de características que compõem a constituição de um perfil 

voltado para a primazia de um conjunto de valores que permeiam a obra platônica, como a 

sinceridade, a verdade, as boas maneiras (firmeza de conduta, olhar de quem encara as 

pessoas), a sincronia de seus movimentos e atitudes (tudo muito próximo de um ideal de 

perfeição), o poder de seduzir espalhando paz, prazer (um prazer resoluto), o modo de ser 

(semelhante ao ser platônico) e, finalmente, a beleza física.  

 É mister, entretanto, ressaltar que ela não se apresenta a todo o momento dessa 

maneira, pois, se considerarmos as situações referentes a ela no passado, perceberemos 

que, no tempo presente da narrativa, Doralda é um ser muito próximo da essência do ser

platônico, mas que, para chegar a essa condição, foi-lhe necessário passar por outros 

estágios anteriores, até tornar-se ideal.  

Doralda, sua mulher, nunca pedira para vir junto. O mimo que alegrava: ⎯

“Separaçãozinha breve, uma ou outra, meu Bem, é a regra de primor: tu cria 

saudade de mim, nunca tu desgosta...” Desconfiança dela sem bases. Quisesse o 

acompanhar, ele fazia prazer. Todos no Andrequicé a obsequiavam, mostravam-

lhe muito apreço, falavam atenome: “Dona Doralda”. Doralda era formoso, bom 

apelativo. Uma criancice ela caprichar: ⎯ “Bem, por que tu não me chama de 

Dola?” Dizia tudo alegre ⎯ aquela voz livre, firme, clara, como por aí só as 

moças de Curvelo é que têm. Outro apelido ⎯ Dada ⎯ ela nunca lembrava; e o 
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nome que lhe davam também, quando ela o conheceu, de Sucena, era poesias 

desmanchadas no passado, um passado que, se a gente auxiliar, até mesmo Deus 

esquece.  

                                                                                  (Dão-lalalão (O devente), p. ) 

 Referindo-nos agora a Dalberto; conforme menções no princípio em relação ao seu 

amor por Analma, já nos é possível ir imaginando de que pessoa se trata: ele é um capataz 

de comitiva, um bonachão ainda um pouco ingênuo no tocante as peripécias da vida e do 

amor. Um homem que ainda goza dos prazeres mundanos, viajando pelo mundo tangendo 

boiadas, até desmontar em alguma cidade para descansar, e correr aos cabarés para 

desfrutar as prostitutas. Um personagem que, apesar de exercer um serviço que fizera 

Soropita no passado, muito se opõe ao grau de vivência e de maturidade deste: 

Até as mulheres que escolhiam eram sempre diversas, cada um tinha a sua 

preferência apartada. Dalberto podia ser um irmão seu, mais moço. Mesmo no 

ver o trivial da vida, eles descombinavam, amigos. Dalberto não tinha malícia, 

nem fome de tudo ⎯ de conhecer por dentro ⎯ fome do miolo todo, do bagaço, 

da última gota de caldo. 

                                                                                                                 (Dão-lalalão (O devente), p. ) 

  

 Soropita, por sua vez, era um homem de uma sagacidade invejável: maduro, 

experiente, perspicaz. A percepção de tudo isso, pode se dar pela observação de toda a sua 

trajetória, tanto ao longo do presente em que se realiza a narrativa, como em relação ao seu 

passado. Como Dalberto, ele já fora capataz de comitiva. Porém, tinha toda uma artimanha 

de conduta na visita aos cabarés, coisa que só fazia esporadicamente, para suprir as suas 

necessidades sexuais. Por isso a diferença em relação aos tipos de mulheres que escolhiam. 

Além de no passado ter tangido boiadas, tinha no corpo várias marcas de tiros recebidos 

em alguns duelos, purgando as suas dores e ficando apenas com as marcas e as lembranças, 

que ambos lhe doíam. Ao apresentar o personagem Soropita, o narrador já o mostra 
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fazendo pequenas viagens entre o Ão e o Andrequicé; comercializando alguns 

mantimentos e notícias (a novela do rádio) para colocar à disposição dos moradores 

próximos, no pequeno povoado que habitava. Ali, no Ão comprou sua pequena 

propriedade, estruturou sua casa com cultivos e criações e passou a morar distante de todos 

aqueles que o conheceram no passado, procurando viver uma vida comum. E tudo isso se 

deu como conseqüência de uma proposta que havia feito a uma mulher com a qual havia 

passado uma noite num cabaré de Montes Claros, da qual repentinamente ele reconheceu a 

grandeza, e para a qual, tão rápido e sem titubeio de dúvida, propôs viverem juntos.     

 Observe-se como o nosso diálogo direciona-se para uma discussão em torno da 

idéia de escalonamento do processo passional. Uma fundamentação maior, em torno desse 

tema, pode também ser constatada pela observação da própria constituição do Fedro, de 

Platão. No primeiro discurso, de Lísias, verifica-se que este se constrói pela alegação de 

motivos pelos quais se deve conceder favores ao que não ama de forma bem mais intensa 

que ao apaixonado. Todo o discurso se desenvolve, portanto, por um processo de oposição 

entre as vantagens que se tem em entregar-se àquele em detrimento deste. No segundo 

discurso, agora proferido por Sócrates, este insiste na mesma tese, enumerando outros 

pontos da oposição já referida. Mas ao proferir um novo discurso, porém ainda preso à 

proposta do anterior, Sócrates percebe que tal tese nunca seria completa sem que se levasse 

em consideração as coisas maravilhosas que poderíamos descobrir se deixássemos de nos 

prender aos conflitos das relações e passássemos a considerá-las como nascentes do 

delírio, delírio possível somente pela contemplação da beleza. É só assim que ele, 

inspirado pelo Daimom, estabelecendo uma relação entre as situações relacionais e o 

conceito de beleza, e de Eros ou amor, profere o discurso final, o qual desvela toda a 

beleza do verdadeiro sentimento de amor.   
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 Conforme o que já se verificou em relação aos quatro personagens da novela Dão-

lalalão (O devente, podemos constar que se trata de dois tipos de parcerias. Uma 

estabelecida entre Dalberto e Analma e outra entre Soropita e Doralda. Sobre o primeiro 

par, constatamos que, dos dois, Dalberto, apesar do que se verificou em relação à 

volubilidade do seu comportamento, mostra-se em um nível de reconhecimento do amor 

ainda melhor que o de Analma, por acreditar na possibilidade de consolidação do seu 

intento, enquanto que Analma é referida no texto apenas como uma prostituta profissional, 

apegada aos prazeres e regalias da vida mundana que, na visão do próprio amigo de 

Dalberto, não seria uma mulher adequada para o casamento, porque Soropita considerava 

muito remota a possibilidade de ela deixar os muitos prazeres a que estava acostumada 

para ficar preza a um só homem; principalmente em se tratando de uma pessoa ainda 

pouco estruturada como Dalberto, um capataz. Mesmo assim, ele ainda mostrou-se 

prestativo afirmando o empenho de suas armas a serviço do companheiro, em caso de 

algum dissabor. 

 O outro par é que pode ser considerado como o de verdadeiros amantes. Doralda, 

mesmo tendo sido prostituta no passado, no tempo presente da narrativa, está casada com 

Soropita, tem por ele um amor exclusivo, e é para ele que ela se entrega com toda 

intensidade. Assim, ela simboliza o verdadeiro sentimento. Afastou-se com ele do mundo 

do passado e, no Andrequicé, desfrutavam a boa vida do lar, dos bons amigos, da vida 

simples das pessoas comuns. Soropita, apesar de no transcurso da narrativa constatarem-se 

momentos em que o mesmo passa por uma série de conflitos psicológicos, através dos 

quais coloca em questionamento a perpetuação da sua condição atual em relação ao seu 

amor, não se deixa influenciar pelas alucinações que permeiam o seu pensamento. Pelo 

contrário, busca resolver todos esses conflitos e, tentando de toda maneira contornar os 

impasses em que se encontra, acaba retornando à sua casa, para os braços de sua amada.     
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9. ROSA QUE AFLORA POR SÍMBOLOS JUNGUIANOS 

No estudo analítico das narrativas que compõem a obra Noites do Sertão, de João 

Guimarães Rosa, vimos, tanto em Dão-Lalalão (O Devente) como em Buriti, fortes marcas 

de distúrbios ou interferências de ordem psíquica, as quais influem decisivamente no 

destino dos personagens, interferindo até, por um ato abrupto ou chocante. Em Buriti, O 

Chefe Zequiel esconde-se no armazém do moinho da Casa. Ali passa todas as noites em 

claro, sem conseguir dormir nada, atemorizado por uma figura mutante que lhe aparece. 

Sem saber especificar bem de que foge, ele afirma apenas que tem sempre alguém ou algo 

de inusitado a persegui-lo para tomá-lo, possuí-lo. Tudo isso porque seu corpo encontra-se 

completamente aberto à penetração dessas manifestações que, a seus olhos, parecem 

sobrenaturais, principalmente porque por este motivo ele acaba procedendo de modo 

estranho e desregulado. Por esse motivo, a noite tornou-se para ele um estudo terrível. 

Desenvolveu assim a aptidão de captar e explicar todas as manifestações sonoras 

produzidas pela natureza e seus entes naturais noturnos. Imagem quixotesca acrescida de 

mais intenso pavor, só que sem ira nenhuma.  

 Usando do corriqueiro artifício de seguir os passos do construtor do discurso para 

elucidar a semelhança dos nossos propósitos, voltamos ao ponto inicial em torno dos 

fundamentos da temática aqui hora tratada e, caso isso não tenha sido compreendido no 

decorrer da nossa discussão, procedermos nossa análise pela relação de Noites do Sertão

com a obra Símbolos de Transformacion, de Jung. Assim, proporemos o estudo de cunho 

psicológico da obra de João Guimarães Rosa como textos literários de cunho mítico. 

Aspecto no qual sempre desembocaremos.  
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“Apenas había acabado de redactar-lo, vislumbré qué significa vivir con un mito o 

sin él. El mito es aquello de lo cual dice un Padre de la Iglesia: “Lo que se cree 

siempre, en todas partes y por todos”, o sea que quien cree que vive sin mito o 

fuera de él, constituye una excepción. Más aún, es un desarraigado que no se halla 

sinceramente vinculado con el pasado, con lo ancestral (que siempre vive en él), ni 

con la sociedad humana actual. No habita en una casa como los demás, ni come y 

bebe como los demás, sino que lleva una vida para si, embrollado en un delirio 

subjetivo fraguado por su entendimiento, convencido de que ese delirio es 

precisamente  la verdad recubierta. Ese juguete de su entendimiento no conmueve 

sus entrañas. Lo que ha es en torpearle a veces el estómago, porque este considera 

cosa indigeridle el producto del entendimiento.  

                                                                   (Símbolos de Tranformación― pág. 16)  

 Por isso, a nossa Proposta é a da interpretação da obra de João Guimarães Rosa 

como um percurso pelo qual passa seu personagem, procedendo pelo acompanhamento dos 

fatos do presente da narrativa e; além disso, interagindo com perturbações naturais de 

ordem externa para, por meio da tentativa de direcionamento de suas idéias e, 

consequentemente, de suas atitudes perante o momento na hora vivido. O Passado, nessa 

perspectiva, aparece através de sinais, de símbolos imagéticos que permeiam a mente do 

personagem, que com ele interage. Mas, a receita do convívio com os monstros do passado 

é aplicada, através da sugestão de que é melhor viver o presente do que estar sempre 

regressando ao passado e trazendo com ele suas marcas. As sombras, entretanto são 

decorrências da própria natureza reflexiva humana, que contra elas se debate. É aí que 

surge a idéia de árdua travessia, de travessia vital, através das diversas experiências vividas 

no decorrer da saga do personagem. Só assim, pode-se dizer: O diabo não há, o que há é 

homem humano, travessia. E a vida, perigosa, que remexe muito. É nesse contexto, por 
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exemplo, que aplicaremos a teoria Junguiana. Ela é que é melhor aplicável ao universo de 

análise em que nos metemos. 

“un poco de patología y teoría de las neurosis resulta totalmente insuficiente 

para ello, ya que ese saber médico sólo tiene conocimiento de una enfermedad, 

pero nada sabe del alma enferma. Tal era la anomalía que yo me proponía 

subsanar con este libro, en la medida que estaba a mi alcance, lo mismo 

entonces que en la actualidad.” 

                                                                                                        (Símbolos de Tranformación ― pág. 18) 

Ainda parafraseando Jung, mas agora traduzindo-o, e mostrando o nosso 

embasamento, constamos o que ele diz, no prólogo à segunda edição de Símbolos de 

Transformación. O mesmo que diríamos em relação ao que hora propomos, que a 

verdadeira intenção da sua obra é a do estudo de todos os fatores da história do espírito que 

confluem em um produto involuntário da fantasia individual. A parte as fontes 

evidentemente pessoais, a fantasia criadora dispõe do espírito primitivo, com suas imagens 

estranhas que se expressam nas mitologias de todos os povos e épocas. O conjunto dessas 

imagens forma o Inconsciente Coletivo, herdado em potência por todo indivíduo.  

 Tal raciocínio aplicasse também aqui ao caso dos personagens de Noites do sertão, 

como o Chefe Zequiel, Leandra, Gualberto, Soropita etc., pois que nas suas atitudes eles 

transcendem uma análise meramente subjetiva de aplicação a ele de algum diagnóstico. É, 

portanto, insuficiente e arbitrário apenas o uso desse mecanismo de aplicação. Por isso, 

seguiremos a nossa reflexão utilizando-se de uma abordagem mais voltada para o que Jung 

acima se refere como essencial: o estudo de questões de cunho psíquico, dentro de uma 

perspectiva mítica; colocando o homem como se presente, mas ancestral, marcado pelo 

legado de influências mítico-simbológicas. Atmosfera na qual João Guimarães Rosa coloca 
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à prova seu herói em debate contra a presença de imagens negras do passado é as 

desmedidas ambições futuras. Segue-se a isso, ou mesmo fundamenta, o próprio processo 

momentâneo de reflexão desse personagem, que se dá de modo que ele expressa, pela 

escrita do narrador, os seus dilemas, marcados pela influência de seus dilemas, expresso 

em imagens criadas pela imaginação.  

 A teoria do pensamento dirigido aplica-se a Soropita no sentido de que, no universo 

de sua memória, influenciada por símbolos e imagens refletidas do passado, seu desafio é 

jogar, no ato do acontecimento, com o direcionamento do pensamento (pensamento 

dirigido ― Jung). Porém, ele não segue exatamente uma lógica, por causas de suas 

repetições, idas e voltas entre espaços e tempos diferentes. Um pensamento que se ordena 

na mente desse personagem, em função dos fatos ali  vivenciados.  

“la psique no es algo invariablemente dado, sino un producto de su historia 

progresiva. En consecuencia, no son los productos glandulares modificados o 

las relaciones personales entorpecidas los únicos causantes de conflictos 

neuróticos, sino que lo son igualmente posturas y contenidos condicionados por 

la historia del espíritu.”                       (Símbolos de Transformación ― pág. 21) 

La mera racionalización es asimismo un instrumento insuficiente. Por el 

contrario, la historia nos ensaña de nuevo a cada paso que, contra las 

expectaciones racionales, los llamados factores irracionales desempeñan en 

todos los procesos de transformación psíquica el papel más importante, el 

decisivo. 

                                                        (Símbolos de Transformación― pág. 21) 
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10.  A OBRA COMO UM TECIDO  RELAÇÃO ENTRE AS OBRAS DO AUTOR 

Certos aspectos da Literatura de João Guimarães Rosa, apesar de apresentarem 

características bastante específicas em cada obra em que aparecem, são retomados, 

trazendo à tona uma relação com outras passagens de outros textos seus. Isso nos 

possibilita estabelecer uma relação da narrativa estudada com a obra do autor como um 

todo. A questão da mentira por verdade, por exemplo, aparece na seguinte passagem de 

Dão-Lalalão (O devente): Mas Doralda não mentia, nunca houve, se algum fato ele 

perguntava. No que transformava a verdade de seus acontecidos era para não ofender a 

ele, sabia como se ser.  (Dão-Lalalão (O devente): p. 21 ) 

                                      

 O conto “A terceira margem do rio”, das Primeiras Estórias, também apresenta 

uma proposta semelhante: o filho, ao mencionar as qualidades do pai que se embrenhara 

nas águas daquele rio, diz: 

Nem queria saber de nós; não tinha afeto? Mas, por afeto mesmo, de respeito, 

sempre que às vezes me louvavam, por causa de algum meu bom procedimento, 

eu falava: − ‘Foi pai que um dia me ensinou a fazer assim...’;  o que não era o 

certo, exato; mas que era mentira por verdade.   

                                       (Primeiras Estórias ⎯ A terceira margem do rio: p. 35) 

  

  Dizemos que tal categoria constitui-se também em elemento fundamental do 

conto Desenredo, do Livro Tutaméia. Em “Desenredo”, toda a história se cria pela 

reconstituição da postura moral de Vilíria, a qual se reverte em mulher de grande caráter 

pela insistência de Jó Joaquim em publicamente narrar a si mesmo e aos outros as virtudes 
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morais da mulher, revertendo o que verdadeiramente ocorrera, ou seja, o fato de ela, na 

condição de casada, ter-se deitado com ele, e até com outros. 

 A troca dos nomes também se verifica em Dão-Lalalão (O devente). Doralda, 

enquanto viveu na condição de prostituta, não era chamada pelo seu nome, mas por vários 

outros apelativos, aspectos típicos de quem tinha esse tipo de vida. No conto Desenredo, 

durante toda a estória, o autor insiste em alterar o nome da personagem, da qual só se 

confirma um nome fixo após a sua transformação, passando de uma vida de inconstâncias 

amorosas para a de uma mulher de um único parceiro. 

E, por falar em histórias dentro da estória, esse autor também revela a preocupação 

com o resgate da literatura oral em várias passagens de sua produção, pois muitos dos seus 

personagens são excelentes contadores de histórias. Justifica-se essa afirmação, por 

exemplo, nos dois fragmentos a seguir, ambos do livro Manuelzão e Miguilim, o primeiro 

de Campo geral, e o segundo de Festa de Manuelzão:  

E o Dito mesmo gostava, pedia: − ‘Conta mais, conta mais...’ Miguilim contava 

sem carecer de esforço, estórias compridas, que ninguém nunca tinha sabido, não 

esbarrava de contar, estava tão alegre nervoso, aquilo para ele era o 

entendimento maior. Se lembrava do seo Aristeu. Fazer estórias, tudo com um 

viver limpo, novo, de consolo. Mesmo ele sabia, sabia: Deus mesmo era quem 

estava mandando! 

                                                   (Manuelzão e Miguilim ⎯ Campo geral: p. 104)  

Manuelzão, como os dois campeiros escutava, não conseguia ser mais forte do 

que aquelas novidades. − ‘Estória!’ − ele disse, então. Pois, minhamente: o 

mundo era grande. Mas tudo ainda era muito maior quando a gente ouvia 

contada, a narração dos outros, de volta de viagens. 

                                        (Manuelzão e Miguilim ⎯ Festa de Manuelzão: p. 167) 

Além dos contadores, como também o era Soropita, que no Andrequicé ouvia os 
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relatos da novela do rádio para reavivá-las, contando aos vizinhos do Ão, a obra de João 

Guimarães Rosa é povoada de tiradores de versos, cantadores e improvisadores, como o 

Pernambo, de A estória de Lélio e Lina, de No Urubuquaquá no Pinhém:

⎯ ‘ Tio Pernambo toca violas, alegra o estado de um com modinha 

descantada...’ ⎯ o Delmiro atravessou. ⎯ ‘Modinha não é p’ra se alegrar, mas 

p’ra um se desentristecer realegrado, meu filho de outro...’  ⎯ invocou ainda o 

Pernambo, de bambalão na rede, vez querendo por acompanhamento o ninar dos 

armadores, rangente. 

                       (No Urubuquaquá no Pinhém ⎯ A estória de Lélio e Lina: p. 144) 

Grande Sertão Veredas contém a maior experiência oral de toda obra de Guimarães 

Rosa, pois o que se observa ali é que Riobaldo, no alpendre de sua casa de fazenda, deitado 

em uma rede, relata toda a sua saga pretérita a um senhor instruído que vem visitá-lo e 

acaba por tornar-se o interlocutor daquele monólogo quase interminável.  

Outro aspecto que nos despertou interesse em relação a João Guimarães Rosa, diz 

respeito à sua prática literária ligada à transcendência. Em Metafísica do Grande Sertão, 

Francis Utéza destaca uma passagem da carta endereçada por João Guimarães Rosa a 

Edoardo Bizzarri em 25 de novembro de 1963, nos termos seguintes, revelando a 

importância que ele dava a esse procedimento, que também se verifica em toda a sua 

literatura. 

Sou profundamente, essencialmente religioso, ainda que fora do rótulo estrito e 

das fileiras de qualquer confissão ou seita, antes talvez, como o Riobaldo do 

‘G.S.:V’, pertenço eu a todas. E especulativo demais. Daí todas as minhas, 

constantes, preocupações religiosas metafísicas, embeberem os meus livros. 

Talvez meio existencialista cristão (alguns me classificam assim), meio 

neoplatônico (outros me carimbam disto), e sempre impregnado de hinduísmo 

(conforme terceiros). Os livros são como eu sou  
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                                                                 (...) 

Ora, você já notou, decerto, que como eu, os meus livros, em essência são 

‘antiintelectuais’ ⎯ defendem o altíssimo primado da intuição, da revelação, da 

inspiração, sobre o bruxulear presunçoso da inteligência reflexiva, da razão, a 

megera cartesiana. Quero ficar com o Tao, com os Vedas e Upanixades, com os 

evangelistas e São Paulo, com Platão, com Plotino, com Bérgson, com Berdiaeff 

⎯ com Cristo, principalmente. Por isto mesmo, como apreço de essência e 

acentuação, assim gostaria de considerá-los: 

a) cenário e realidade sertaneja: 1 ponto; 

b) enredo: 2 pontos; 

c) poesia: 3 pontos; 

d) valor metafísico-religioso: 4 pontos. 

                                                                                    (Metafísica do Grande Sertão: p. 21) 

Entretanto, Uteza, revelando o seu interesse em analisar o nosso autor do ponto de 

vista dos valores metafísicos de sua obra, destaca que:  

Quanto ao fundo metafísico propriamente dito ⎯ seja de ‘Grande Sertão: 

Veredas’ seja da obra de Rosa em geral ⎯ somente foi abordado por um número 

restrito de pesquisadores:...   

                                                                   (...) 

Parece-nos, entretanto, que neste domínio os dados decisivos que permitiriam 

compreender a criação de Rosa a partir do conhecimento metafísico, e 

compreender sobretudo em que consiste esse conhecimento, são ainda precários  

                                                           (Metafísica do Grande Sertão: p. ) 
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11. CONCLUSÃO 

“Da mandioca quero a massa e o beijú, 
do mundéu quero a paca e o tatú; 
da mulher quero o sapato, quero o pé! 
― quero a paca, quero o tatu, quero o mundé... 
Eu, do pai, quero a mãe, quero a filha: 
também quero casar na família. 
Quero o galo, quero a galinha do terreiro, 
quero o menino da capanga do dinheiro. 
Quero o boi, quero o chifre, quero o guampo; 
do cumbuco do balaio quero o tampo. 
Quero a pimenta, quero o caldo, quero o môlho! 
― eu do guampo quero o chifre, quero o boi. 
Qu’ é dêle, o dôido, qu’ é dêle, o maluco? 
Eu quero o tampo do balaio do cumbuco...” 

 Eis o inicialmente mencionado Côco de festa, do Chico Barbós’, dito Chico 

Rabeca, dito Chico Precata, Chico do Norte, Chico Mouro, Chico Rita, ―na Sirga, 

Rancharia da Sirga, Vereda da Sirga, Baixío da Sirga, Sertão da Sirga.) Uma avaliação 

das nomenclaturas utilizadas na escritura acima pode com certeza nos dar uma intensa 

contribuição no sentido de uma melhor elucidação em torno delas. Mas essa análise 

extrapola qualquer encadeamento de análise de ordem lógica. Vejamos uma forma de dizer 

isso melhor: a mandioca pode trazer conseqüências boas ou más a quem dela se utiliza, 

dependendo da forma do seu manejo, ela pode vir até a causar o envenenamento. Então, 

por isso dizer: “Da mandioca quero a massa e o beiju”; ou seja, dessas raízes tuberosas 

quero o que de melhor, de bom elas oferecem.  

 Em relação ao que foi afirmado na introdução desta dissertação, especificamente, 

quando sinalamos como uma de nossas prioridades a observação do que outrora 

caracterizamos como degradação resultante de alterações que conseqüentemente se 

verificam nas publicações mais recentes de João Guimarães Rosa; concluímos que aquilo 

que anteriormente nomeamos degradação é, na verdade a resultante de um conjunto de 

omissões que se vão dando naturalmente; senão, dizemos que isso se dá pelo 
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desconhecimento que havia do valor relacional que através de nosso trabalho viemos 

demonstrando, entre as narrativas do referido Escritor, e citações de Plotino e de 

Ruysbroeck o Admirável, as quais serviram como epígrafe para Corpo de Beile (obra de 

que resultou Noites do Sertão, No Urubuquaquá, no Pinhém e Manuelzão e Miguilim). 

Dessas três resultantes, os símbolos de suas capas, ilustradas com artes de Poty, imagens 

de valor ancestral que, conforme temos demonstrado, têm todo um valor elucidativo na 

compreensão dos escritos deste autor, bem como os enigmas da contra-capa da edição 

sobre que propomos estudo, percebe-se como claramente se viu, todo um valor elucidativo, 

pela relação de pertinência entre elas, a todo tempo por nós demonstrado.   
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